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 إهداء
والخلق القويم، وحرصا على تقدمي ورقّيي الفضيلة  * إلى أعز اثنين إلى قلبي، من ربياني على

 في طلب العلم.والدي الحنونين،حفظهما اهلل ورعاهما.
 
إلى أستاذي ومشرفي ،الذي لطالما أسدى إلّي نصائحِه وتوجيهاته البناءة حتى خرجت رسالتي * 

 إلى النور.
 
 تي الذين كان لهم الفضل فيما وصلت إليه من هذه الدرجة الرفيعة من العلم.إلى جميع أساتذ* 
 
إلى روح أخي الحبيب الشهيد الدكتور الطبيب إيهاب، الذي لطالما صورته لم تغب عن عيني * 

 طيلة فترة الدراسة.
 
 إلى زوجتي الغالية التي صبرت ، فعانت وأعانت.* 
 
 ألحباب .إلى إخواني وأخواتي وجميع األهل وا* 
 

 األوفياء . * إلى شباب مسجد التوبة
 

 * إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى النور. 
 

 * إلى شهداء فلسطين الذين ساروا على الدرب، فرووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين.
 

 * إلى جميع األسرى الذين يقبعون وراء القضبان.
 

 د.* إلى كل من أحبني وأحب ِلَي الخير والسدا
 "ُأهدي إليهم ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع"                         

 



 ب 

 
 شكر وتقدير

 

" : ونشددكره شددكر الحامدددين، وعمددال بقددول النبددي ،نحمددده حمددد الشدداكرين ،الحمددد هلل رب العددالمين
  (1)من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"

لكدل مدن كدان لده  بعد هذا الجهدد المتواضدع الدذي قمدت بده، ال بدد أن أتقددم بالشدكر والعرفدان      
 الفضل والمنة إلخراج هذا الجهد إلى النور.

 ولكن قبل شكر العباد ،ال بد أن أشكر رب العباد الذي وفقني وأنار بصيرتي فأكملت رسالتي.
ثم بعد ذلك أتقدم بجزيل العرفان إلى أسدتاذي وشديخي فضديلة األسدتاذ الددكتور "عصدام العبدد زهدد" 

رسدالتي إلدى مدا  خرجدته لي، فتدابعني خطدوة خطدوة حتدى إال أوال الذي ما ترك لي من نفسه جهدال 
 .في هذه الصورة ترونه

 إلى أستاذي عضوي لجنة المناقشة: كما أتقدم بالشكر
 . "زكريا الزميليالدكتور:" األستاذ 

 . "العرابيد عبد السميعوالدكتور:" 
سددتي الجامعيددة حتددى إلددى هددذا الصددرح العظدديم، الددذي ترعرعددت بدده، مددن بدايددة درا والشددكر موصددول

كمددالين شدعث" وعميدد كليددة  الددكتور بغدزة( ممثلددة برئيسدها اإلسداميةهدذه اللحظدة الكريمة)الجامعددة 
مدا بدذلوه  كل " علىزياد مقداديد الدراسات العليا الدكتور:"مأصول الدين الدكتور "محمد بخيت" وع

       .رقيِّهالرفعة الجامعة و 
بجميدع فروعهدا وتخصصداتها، الدذين فتحدوا  اإلسداميةمكتبة والشكر موصول كذلك، لمن يعمل بال

 لي صدورهم قبل أبوابهم لتسهيل مهمتي في كتابة رسالتي. 
هددذه الرسددالة سددواء  إتمدداموأخيددرال أوجدده شددكري إلددى جميددع اإلخددوة والددزماء الددذين سدداهموا معددي فددي 

 ال من:هم الخاصة، وأخص بالذكر كابجهدهم المبارك أو آرائهم السديدة أو بدعو 
 واألخ الفاضل: محمد أبو حصيرة *   وأخي الفاضل: أحمد*   زوجتي الفاضلة: وسام* 

 الذين كان لهم جهدال مميزال سواء بتنقيح رسالتي لغويال ، أو بإمدادي ببعض الكتب القيمة.
 

 والله من وراء القصد
 

 
 .ح  َصِحي َحَسن   َحِديث   َهَذا َقالَ  (1551 رقم-3/505سنن الترمذي،) -1

 



 ت 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 المقدمة 
 

ومدن ونعدوذ بداهلل مدن شدرور أنفسدنا  ونتدوب إليده ، إن الحمد هلل نحمدده ونسدتعينه ونسدتغفره
يضلل فا هادي لده وأشدهد أن ال إلده إال اهلل وحدده من سيئات أعمالنا من يهده اهلل فا مضل له و 

وأدى األماندة فصدداة وسدداما علددى النبددي  ال شدريك لدده وأشددهد أن محمددد عبدده ورسددوله بلدد  الرسددالة
 العدنان وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :

فإندده ممددا امتددازت بدده هددذه األمددة عددن ايرهددا مددن األمددم األخددرى أنهددا عرفددت بأمددة القددرآن لكثددرة     
ر يدألنده يعتبدر مدنهي حيداة ، ين ؛ ويممدن أصدول منهجهدا القد اهتمامهدا وعنايتهدا بده فاعتبرتده أصدال 

 مة طريقها في كل المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية .لأل
مدنهم مدن  ، وشديوخال  ونسداءل  ورجداالل  أطفداالل  ،ال وصدغار  ال يعيشدون بينندا ، كبدار  ممدنفكثير من الناس 

اهدتم اهتمامدا بالغدا فدي  قدد القدرآن الكدريمأن  لدذا ندرىكليدال أو جزئيدال،  جسميال أو عقليدال ، هو مبتلى،
حيدداة اإلنسددان ، ومددن ذلددك اهتمامدده وعنايتدده بددذوي االحتياجددات الخاصددة مددن أصددحاب كددل نددوحي 
 الذين أهملهم كثير من الناس  . من وايرهممن ذوي الحاجات،  والفقراء والمرضى ، اإلعاقات

ليصددا النبددي صددلى اهلل عليدده وسددلم بأندده رحمددة للعددالمين فقددال فددي  جدداء القددرآن الكددريم أنكمددا     
 (107األنبياء/) {لِّْلَعاَلِمينَ  َرْحَمةل  ِإالا  ْلَناكَ َأْرسَ  َوَما}حقه
فمدددددن رحمتددددده صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم اهتمامددددده بالضدددددعفاء والمحتددددداجين وأصدددددحاب الحاجدددددات     

 راحهم.ويشاركهم أفراحهم وأت ، ويمازحهم، كان يلبي لهم طلباتهمفقد ، الخاصة
 تخفددا عددن ،حتددى صددلى اهلل عليدده وسددلمالنبددي و  القددرآن الكددريم التددي كددان يفعلهددا فكددل هددذه األمددور
وال معدين ، فأكدد لهدم  لهدم ال نصدير، بأنهم لوحدهم في هدذا الكدون  وال تشعرهم أصحاب الحاجات

   اهتمامه الحثيث والمتواصل بهم ، ليجدوا النصير والعون به . القرآن الكريم
الفئدة فدي القدرآن الكدريم  أهميدة هدذه علدى واستكماالل لجهود السابقين من أهل العلم فدي الوقدوا    

 موضوع رسالتي تحت عنوان:وفقني اهلل تعالى أن أختار 
 

 ذوو االحتياجات الخاصة في القرآن الكريم
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 تيار الموضوع :أسباب اخ
 في هذا الموضوع . على الكتابة تشجيع المشرا ليَ  -1
 خدمة هذه الشريحة وذلك من خال عرضها على القرآن الكريم . -2

 عالى من خال التفسير .خدمة كتاب اهلل ت -3

   .بهذا الموضوع الهام المكتبات اإلسامية إثراء -1
 النسبة المرتفعة  في الشعب الفلسطيني من ذوي االحتياجات الخاصة . -5

 . ةبواا صبغة قرآنيرابة في جعل الموضوع مص -6

 بيان وتوضيح للناس كيا رفع اهلل من قيمتهم في المجتمع. -7

 
 أهمية الموضوع :

ذوي االحتياجددات الخاصددة  عندددما يعلمددوا مدددى اهتمددام القددرآن الكددريم رفددع معنويددات  -1
 بهم فيصبروا ويحتسبوا أمرهم إلى اهلل تعالى .

 اهتمام القرآن الكريم بهذه الشريحة المجتمعية . -2

 وهو القرآن الكريم أال العلوم وأجلها ابأشر تكمن أهمية الموضوع من خال اتصاله  -3
. 

 
 السابقة : اتسالدرا

 جامعدة الملدك فهددبعد البحث في المكتبدات المحليدة ، ومراسدلة المكتبدات الخارجيدة ومنهدا 
علدى نحدو هدذه  تبين للباحث عدم وجود دراسدات قرآنيدة محكمدة تناولدت الموضدوع بن عبد العزيز،

 اإلسداميةالدراسة ، علمال بأن مفردات الموضوع متناثرة في بطون الكتب ، وهدذا مدن قبيدل الثقافدة 
 اير متخصصة . دراسات القرآنيةوال
 

 منهج الطالب في البحث :
 اتبع الطالب في كتابته للرسالة المنهي االستنباطي االستقرائي . -1

 حصر اآليات التي تتحدث عن هذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة . -2

 ، وعزوها وكتابتها بالرسم العثماني الحركاتبالكريمة مضبوطة  اآلياتااللتزام بترقيم  -3
 إلى سورها في جميع مواطن الرسالة وتوثيقها في المتن .

 ة قديمها وحديثها .يللمصادر والمراجع التفسيرية األصالرجوع إلى ا -1

 .ونقل حكم العلماء عليها الواردة ، تخريي األحاديث النبوية -5



 ج 

 . والبلدان الواردة ذكرها في البحث المغمورين الترجمة لألعام -6

 في المسائل المتعددة اآلراء . وترجيح الراجح منهاشتها ذكر أقوال العلماء ومناق -7

المتدرجم حاديدث النبويدة ، األعدام فهارس البحدث : فهدرس اآليدات القرآنيدة ، األ إعداد -8
 ، المصادر والمراجع ، فهرس الموضوعات .   لهم

تفصدديل كددل فئددة علددى حددده ثددم ربددط كددل فئددة مددن ذوي االحتياجددات الخاصددة بعضددها  -5
 ببعض .

ب المفردات والغامض من العبارات الواردة بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية بيان اري -10
. 

بعددد ذكرهددا أول  فددي الحاشددية بددذكر اسددم الكتدداب واسددم المالددا والجددزء والصددفحةأكتفددي  -10     
 . مرة
 

 خطة البحث :
 وخاتمة .ن بابيو  وفصل تمهيدي اشتمل هذا البحث على مقدمة      

 . ة البحثاب اختيار الموضوع وأهميته وخطأسب تتحدث عن المقدمة:
 

 يتمهيدالالفصل 
 :أربعة مطالب يهوف
 

 : لغة واصطاحال  : تعريا ذوي االحتياجات الخاصة أوالا 
 . االحتياجات الخاصة بذوي والسنة النبوية القرآن الكريم عناية:  ثانياا 
 نظرة العرب قبل اإلسام  بذوي االحتياجات الخاصة .:  ثالثاا 
 .نظرة الغرب لذوي االحتياجات الخاصة :  عاا راب
 

 
 

 
 



 ح 

 الباب األول 
 ة أصحاب الحاجات الدائمةيرعا

 
 : نيتكون من فصليو 

 . وحقوقهم األعمى واألعرج والمريض والشيخ الكبير مفهوم الفصل األول :
 ة القرآن بهم .يمفهوم األيتام والفقراء والمساكين ومظاهر عناالفصل الثاني : 

  
 األول .الفصل 

 والحقوق والرخص المراعاة مفهومال
 .عمى واألعرج والمريض والشيخ الكبيرلأل 

 
 مباحث : ويتكون من أربعة

 المبحث األول : تعرف األعمى واألعرج والمريض لغة واصطالحاا :
 وفيه أربع مطالب :

 تعرا األعمى لغة واصطاحال : المطلب األول :   
 رج لغة واصطاحال :تعريا األع المطلب الثاني :   
 تعريا المريض لغة واصطاحال : المطلب الثالث :   
 تعرا الشيخ الهرم لغة واصطاحال : المطلب الرابع :   
 

 .وحقوقهم لذوي االحتياجاتتوجيهات القرآن  المبحث الثاني :
 وفيه مطلبان:

 توجيهات القرآن الكريم لهم . المطلب األول:   
 هم في القرآن الكريم.حقوق المطلب الثاني:   
 

 لهم : قرآنالتي منحها ال الرخص : الثالثالمبحث 
 وفيه ثاثة مطالب :

 في الجهاد : المطلب األول :   



 خ 

 في العبادات : المطلب الثاني :   
 في المعامات : المطلب الثالث :   
 

 : مراعاة القرآن الحتياجاتهم : رابعالمبحث ال
 وفيه ثاثة مطالب :

 الدعم النفسي : ب األول :المطل   
 الدعم المالي :  المطلب الثاني :   
 الدعم االجتماعي : المطلب الثالث :   
 

 
 الفصل الثاني

 األيتام والفقراء والمساكينمفهوم 
 ومظاهر عناية القرآن بهم .والفرق بينهما،

 
 مباحث : ثاثة ويتكون من

 : ة واصطاحالغ اليتيم والفقير والمسكين تعرا المبحث األول :
 مطالب : أربعةوفيه 
 تعريا اليتيم لغة واصطاحال : المطلب األول :   
 تعريا الفقير لغة واصطاحال : المطلب الثاني :   
 تعريا المسكين لغة واصطاحال : المطلب الثالث :   
 الفرق بين الفقير والمسكين : المطلب الرابع:   
 

  بهم .ن الكريم مظاهر عناية القرآ : نيالمبحث الثا
 وفيه ستة مطالب :

 حرمة أكل أموالهم بالباطل : المطلب األول :   
 إكرامهم واإلحسان إليهم : المطلب الثاني :   
 التصدق عليهم والبر بهم :المطلب الثالث :   
 : نصيبهم من الغنائم : المطلب الرابع   



 د 

 عدم إيذائهم : المطلب الخامس :   
 عدم خلط أموالهم بالمال الخاص : المطلب السادس :   
 

 الحلول المقترحة لعاج مشكاتهم في القرآن الكريم : : ثالثالمبحث ال

 
 الباب الثاني

 رعاية أصحاب الحاجات الطارئة 
 

 ويتكون من فصلين :
 هم .ناية القرآن بعو  واألسير ابن السبيل والرقيق والسفيه مفهوم الفصل األول :
 .،طرق عالجهاالخاصة تلجريمة،حكمها،عالقتها بذوي االحتياجامفهوم ا الفصل لثاني :

 
 الفصل األول 

 وعناية القرآن بهم . واألسير ابن السبيل والرقيق والسفيه مفهوم
 

 ويشمل على ثاثة مباحث :
 : لغة واصطاحال  تعريا ابن السبيل والرقيق والسفيه المبحث األول :

 وفيه ثاثة مطالب :
 : لغة واصطاحال  تعريا ابن السبيل األول : المطلب   
 تعريا الرقيق لغة واصطاحال : المطلب الثاني :   
 تعريا السفيه لغة واصطاحا : المطلب الثالث :   

 : بن السبيلالنسب وعاقته با اللقيط ومجهول :المبحث الثاني 
 

 مظاهر عناية القرآن الكريم بهم : : لثالمبحث الثا
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 الثانيصل الف
 ..طرق العالج،الخاصة تبذوي االحتياجا عالقتهم،حكمها،أصحاب الجرائم مفهوم

 
 مباحث : شمل على ثاثةيو 

 : وحكمهاتعريا الجريمة  المبحث األول :
 

 :عاقتها بذوي االحتياجات الخاصة المبحث الثاني :
 

 :عاج القرآن الكريم للجريمة المبحث الثالث :
 
 

 الخاتمة : تتضمن :
 نتائج والتوصيات :أوالا : أهم ال

 
 ثانياا : فهرس اآليات :

 
 ثالثا : فهرس األحاديث النبوية الشريفة :

 
 رابعاا : فهرس تراجم األعالم :

 
 خامساا : فهرس المصادر والمراجع :

 
 سادسا: فهرس الموضوعات :
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 :يالتمهيدلفصل 

 
لقولده  خلق اهلل اإلنسان وفضله على كثير ممدن خلدق ، وميدز البشدر بعضدهم علدى بعدض ،      

دْلَنا  َكْيداَ  انظُدْر  ، َمْحظُدورلا َربِّدكَ  َعَطداء َكدانَ  َوَمدا َعَطداء َربِّدكَ  ِمدنْ  َوَهدداالء َهدداالء نُِّمددُّ  ُكداا }تعدالى : َفضا
   (21-20/اإلسراء) {َتْفِضيال  َوَأْكَبرُ  َدَرَجات   َأْكَبرُ  ِخَرةُ َوَلآل َبْعض   َعَلى َبْعَضُهمْ 

فمددنهم الطويددل لقددة ، تمددايزوا فددي الخِ  أنهددم حتددىو ،  ، ومددنهم المعلددم والعامددل الجاهددلو  فمددنهم العددالم
السددليم والمددريض والمعدداق ، وهددذه سددنته سددبحانه فددي خلقدده ، وذلددك  واألبدديض واألسددود ، والقصددير،

 يسخط وال يرضى بما قسم اهلل له . ر ويرضى بقضاء اهلل تعالى ، أمنسان أيصبكله ليختبر اإل
علدددى صدددبرهم ، ويحاسدددبهم علدددى فددداهلل تعدددالى وضدددع التمدددايز فدددي الددددنيا ليختبدددرهم ويجدددازيهم       

األعمددال  ىعلدد ميحاسددبه، بددل  إرادتهددمولكندده سددبحانه لددن يحاسددبهم علددى أمددر خددارج عددن  ،سددخطهم
   . همتإرادبمحض  هي التي
القصر والسواد والبياض ، كما أنه مسير و لذا قال العلماء اإلنسان مسير ومخير ، مسير بالطول  

 . وهذا األمر اير محاسب عليه ،في صحته إن كان سليما أو معاقا 
فدددي األعمدددال التدددي يفعلهدددا بإرادتددده ، كالصددداة وعددددمها ، والطاعدددة والمعصدددية ، والمحبدددة  خيدددرمو 

ا َفِلَنْفِسدهِ  َعِمدلَ  َمدنْ }لقولده تعدالى: ، وعمدل سديء، وكدل عمدل صدالح  والدبغض  َأَسداء َوَمدنْ  َصداِلحل

 .(46/فصلت){لِّْلَعِبيد ِبَظاام   َربُّكَ  َوَما َفَعَلْيَها
تعريدددا ذوي المبحدددث األول : .وسيشددمل الحدددديث مدددن خدددال التمهيدددد علدددى أربعدددة مباحدددث        

اإلعاقة وهي أسباب وراثية وأسدباب  بأسبا ثم نتحدث عن ،االحتياجات الخاصة لغة واصطاحال 
 االحتياجدات الخاصدة بدذوي والسدنة النبويدة القدرآن الكدريم المبحدث الثداني : عنايدة بيئية مكتسدبة ، 

نظددرة  : المبحدث الرابدع، المبحدث الثالدث: نظدرة العدرب قبدل اإلسدام  بدذوي االحتياجدات الخاصدة ،
 .الغرب لذوي االحتياجات الخاصة 

ذه المباحث سيظهر لنا كم هي سماحة واهتمام اإلسام بذوي االحتياجدات الخاصدة، ومن خال ه
الذين تنكب لهم اآلخرين، ولم يعباوا لدورهم وجهدهم الفعال في خدمة الباد والعباد، بل اعتبروهم 

بعدادهم عدن األصدحاء األسدوياء، ألنهدم سديكونوا لهدم  عالة علدى اآلخدرين يجدب الدتخلص مدنهم ، واه
 في وجوههم. حجر عقبة
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 :وأسبابها مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة :المبحث األول
 المطلب األول:تعريف ذوي االحتياجات الخاصة لغة واصطالحاا.

 لغة: -1
 :الخاصة  -أ
 خاصة . خص يخص والمصدر خواصا أو"

 خواص : ضد العامة الذي تخصه بنفسك ، وخاصة الملك المقربون من رجال دولته
  (1)  "من القوم : خيارهم وأكابرهم ، واألخص : األفضل واألوجهوالخواص 

 
 اإلعاقة : -ب
ره عنده ، يقدال " أعدوق  تأتي /" عتاق ، أي صرفه وثبطه وأخل عاقة ، واه عاق ، وعوق ، وأعاق ، واه

 (2)".تعوق : تثبط وتأخلر. بي الزاد والدابة إعواقال ، أي عجزت عن السفر
، فالشدخص المتدأخر والعداجز عدن الشديء، يجدد بينهمدا عاقدة قويدة والمتفحص للتعدريفين اللغدويين
 محتاج إلى رعاية خاصة . 

 
 اصطالحاا. -2
 االحتياجات الخاصة : ذوو -أ

المجتمدددع ، بغدددض النظدددر عدددن أي فدددروق فرديدددة  أفدددراديطلددق عدددادة علدددى كدددل مجموعدددة مدددن "      
خصدائص أو سدمات معيندة ، بسبب السدن أو الجدنس وايدر ذلدك ، بحيدث يتميدز أفدراد المجموعدة ب

أو الجسددمي أو النفسددي أو العقلددي أو االجتمدداعي ، وتددوافقهم تعمددل إمددا علددى إعاقددة نمددوهم الحسددي 
ما تفيدهم في هذا النمو بكل جوانبه   (3). "مع البيئة التي يعيشون فيها ، واه

ظدن الجسددية فقدط كمدا ي باإلعاقدات مختصدينفالتعريا يظهدر أن ذوو االحتياجدات الخاصدة لديس 
بعددض الندداس، بددل يتعددداه لمددن كددان عنددده نقددص حسددي وعقلددي وحتددى االجتمدداعي، فهدداالء جميعددا 

 يحتاجون إلى رعاية خاصة .
 
 
 (.181)ص ، األزدي الهنائي الحسن بن علي المنجد في اللغة واألعام ، -1
 (538)ص،  نفس المرجع السابق -2
 (.21لرعاية ، د. مدحت أبو النصر )صكتاب اإلعاقة الجسمية المفهوم واألنواع وبرنامي ا -3
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 :اإلعاقة  -ب
  -لقد عرا اإلعاقة عدد من العلماء كل حسب تخصصه وميوله منها التالي:      
 الذي األمرنقص أو قصور مزمن أو علة مزمنة تاثر سلبال على قدرات الشخص ،  أنها" -
المهنيددة التددي يسددتطيع الفددرد العددادي يحددول بددين الفددرد واالسددتفادة الكاملددة مددن الخبددرات التعليميددة و  

  ."االستفادة منها
، وينتي عنده اعدتال أو عجدز يحدد مدن تأديدة  كل ضرر يمس فردال معينال  بأنها" ونوعرفها آخر  -

ة أو يحدول دون تأديدد ، دوره الطبيعدي بحسدب عوامدل السدن والجدنس والعوامدل االجتماعيدة والثقافيدة
  (1)."هذا الدور بالنسبة لذلك الفرد

أفدراد يعدانون مدن عجدز جزئدي أو كلدي نتيجدة عوامدل وراثيدة  بدأنهم ويرى الباحث التعريف التالي :
أو الثقافيددة أو أو بيئيددة مكتسددبة ، يدداثر سددلبا علددى تأديددة دورهددم الطبيعددي فددي الحيدداة االجتماعيددة 

 .وايرها ....  أو النفسية االقتصادية
 

 : اإلعاقةأسباب المطلب الثاني: 
  :إلى قسمين إلعاقةا أسباب تنقسم

 
 أسباب وراثية : -1
 :مكتسبة أسباب بيئية -2
 

 أوالا : األسباب الوراثية :
وهددي أسددباب تنتقددل مددن اآلبدداء إلددى األبندداء عددن طريددق الجينددات الوراثيددة، كددالطول والقصددر       

كدريم والسواد والبياض حتدى األخداق بجميدع أنواعهدا لتنتقدل عدن طدرق الوراثدة ، وقدد جداء القدرآن ال
 تلك النظرية . على لياكد
ددا}تعددالى:قددال   َأُبوُهَمددا َوَكددانَ  َلُهَمددا َكْنددز   َتْحتَددهُ  َوَكددانَ  اْلَمِديَنددةِ  ِفددي َيِتيَمددْينِ  ِلُغَاَمددْينِ  َفَكددانَ  اْلِجددَدارُ  َوَأما

ا  َذِلددكَ  َأْمددِري َعددنْ  َفَعْلتُددهُ  َوَمددا َربِّددكَ  نْ ِمدد َرْحَمددةل  َكْنَزُهَمددا َوَيْسددَتْخِرَجا َأُشددداُهَما َيْبُلَغددا َأنْ  َربُّددكَ  فَددَأَرادَ  َصدداِلحل
  (82/الكها){َصْبرلا َعَلْيهِ  َتْسِطعْ  َلمْ  َما َتْأِويلُ 

  قال  (2)."باألبناء العناية يفيد اآلباء صاح أن على داللة اآلية في"قال األلوسي في تفسيره ، 
 
 (.21مدحت أبو النصر )صرعاية ، هوم واألنواع وبرنامي الكتاب اإلعاقة الجسمية المف :انظر -1
دار إحيدداء التددراث ،(16/13)،األلوسدديشددهاب الدددين  ،المثدداني والسددبع العظدديم القددرآن تفسددير فددي المعدداني روح -2

 بيروت لبنان)ادارة الطباعة المنيرية(.-العربي
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  وأهل وعشيرته وعترته[ ولده وولد] ولده العبد بصاح يحفظ اهلل إن": (1)المنكدر بن محمد
  (2)."فيهم دام ما اهلل حفظ في يزالون فما حوله دويرات

 َوَأْنِكُحدوا اأْلَْكفَداءَ  َواْنِكُحدوا ِلدُنَطِفُكمْ  َتَخيادُروا":َوَسدلامَ  َعَلْيدهِ  اللادهُ  َصلاى اللاهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ و 
 المددرأة تكددون لددئا ؛الشددريا النسددب وذوات والصدداح الدددين ذوات النسدداء مددن تخيددروا أي (3)"ِإلَددْيِهمْ 
َأْو  َزاِنَيدةل  إالا  َيدنِكحُ  ال الزاانِدي}:تعدالى اهلل قدال أوالدهدا إلدى تتعددى الرذيلدة هدذه فدإن الزندا أوالد مدن

مَ  ُمْشدِرك   َأوْ  َزان   ِإالا  َينِكُحهَدا ال َوالزااِنَيدةُ  ُمْشدِرَكةل   بطلدب أمدر نمداواه ،(3)الندور/{َعلَدى اْلُمدْاِمِنينَ  َذِلدكَ  َوُحدرِّ
  (1).العار لحوق وعدم للمجانسة الكفو
 أيضا واألخوات البنات من مولياتكم زوجوا أي ،األفعال باب من (إليهم وانكحوا) وقوله

  ويمكن حصر األسباب الوراثية في التالي: (5)باألكفاء.
 
 :  الزواج -1
 َتنِكُحددواْ  َوالَ }قددال تعددالى:ف لقددد نهددى اهلل سددبحانه وتعددالى نكدداح المشددركات أي الددزواج مددنهن      

ْاِمَنة   َوأَلَمة   ُيْاِمنا  َحتاى اْلُمْشِرَكاتِ   َحتادى ُيْاِمُندواْ  اْلُمِشدِرِكينَ  تُنِكُحواْ  َوالَ  َأْعَجَبْتُكمْ  َوَلوْ  مُّْشِرَكة   َخْير  مِّن مُّ

دْاِمن   َوَلَعْبدد    َواْلَمْغِفدَرةِ  اْلَجنادةِ  ِإلَدى َيدْدُعوَ  َواللادهُ  النادارِ  ِإلَدى َيدْدُعونَ ُأْولَددِئَك  َأْعَجدَبُكمْ  َولَدوْ  مُّْشدِرك   مِّدن َخْيدر   مُّ

 (221/البقرة){َيَتَذكاُرونَ  َلَعلاُهمْ  ِللنااسِ  آَياِتهِ  ِبِإْذِنِه َوُيَبيِّنُ 
 الّله صّلى الّله رسول بعثه الغنوي مرثد أبي بن مرثد أبا أن :اآلية هذه نزول سببجاء في       
 يقال مشركة امرأة به سمعت قدمها فلما سرا، المسلمين من ناسا منها ليخرج مكة إلى سّلمو  عليه
 يا ويحك: لها فقال تخلو، أال مرثد أبا يا: وقالت فأتته الجاهلية في خليلته وكانت عناق، لها

 أرجع ولكن نعم: قال بي؟ تتزوج أن لك فهل: فقالت ذلك، وبين بيننا حال قد اإلسام إن عناق
  ضربال  فضربوه عليه استغاثت ثم تتبرم؟ يَ بِ أَ : فقالت فأستأمره،  الّله رسول لىإ
 
 اهلل عبددد أبددو اإلسددام شدديخ القدددوة، الحددافظ اإلمددام لدداي، بددن كعددب بددن عددامر بددن الهدددير بددن اهلل عبددد ابددنهددو  -1

 وأبي سلمان، وعن لم،وس عليه اهلل صلى النبي عن وحدث ،هجري وثاثين بضع سنة ولد. المدني التيمي القرشي
                          .مرسا وطائفة قتادة وأبي عميس، بنت وأسماء رافع،
 تدذكرة،  (7/112. انظدر األعدام للزركلدي،)الصدق معادن من المنكدر ابن: عيينة ابن قال. حديث مئتى نحو له

 (.1/127،للذهبي،)الحفاظ
الرياض،الطبعددة -دار طيبددة للنشددر والتوزيددع (.5/156، )البغددوي مسددعود بددن الحسددين محمددد أبو،التنزيددل معددالم -2

 .هد1105
 (1568-3/350م )1558-1118الطبعة األولى -بيروت–،دار الجيل اأْلَْكَفاءِ  َباب ، ماجه ابن سنن -3
 (111-1وآخرون،) السيوطي ، ماجه ابن سنن شرح -1
 نفس المرجع السابق. -5
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 كان بالذي أعلمه  الّله رسول إلى وانصرا بمكة تهحاج قضى فلما سبيله، خّلوا ثم شديدال 
: تعالى الّله فأنزل أتزوجها؟ أن لي أتحل الّله رسول يا: فقال بسببها، لقي وما عناق وأمر أمره من
  (1).ُيْاِمنا  َحتاى اْلُمْشِركاتِ  تَْنِكُحوا َوال

 رواحة بن اهلل عبد يف نزلت اآلية هذه أن عنهما تعالى اهلل رضي عباس ابن عن السدي وروى
 له فقال خبرها فأخبره  النبي فأتى فزع إنه ثم فلطمها عليها اضب وأنه سوداء أمة له وكانت
 وتصلي تصوم اهلل رسول يا هي:  فقال اهلل؟ عبد يا هي ما: "  وسلم عليه اهلل صلى النبي

:  اهلل عبد قال مامنة هي اهلل عبد يا:  فقال رسوله وأنك اهلل إال إله ال أن وتشهد الوضوء وتحسن
 (2). ففعل وألتزوجنها ألعتقنها نبيال  بالحق بعثك فوالذي

 َفاْظَفْر  َوِلِديِنَها َوِلَجَماِلَها َوِلَحَسِبَها ِلَماِلَها أَلْرَبع   اْلَمْرَأةُ  تُْنَكحُ  " َقالَ   الناِبىِّ  َعنِ  ُهَرْيَرةَ  َأِبى َعنْ و 
  (3)." َيَداكَ  َتِرَبتْ  الدِّينِ  ِبَذاتِ 

 يقصدددون فددإنهم العددادة فددي  الندداس يفعلدده بمددا أخبددر  النبددي أن الحددديث هددذا معنددى فددي الصددحيح
سدددلكت  الدددين بددذات المسترشددد أيهدددا أنددت فدداظفر الدددين ذات عنددددهم وآخرهددا األربددع الخصددال هددذه
 مدن يسدتفيد صداحبهم ألن ؛شديء كدل في الدين أهل مصاحبة على الحث الحديث هذا وفي، يداك

  (1).جهتهم من المفسدة ويأمن ، طرائقهم وحسن وبركتهم أخاقهم
ذا تدددم قبدددول كدددل مدددن الدددزوجين       ليشددددعرا  ؛أن يعيشدددا تحدددت سدددقا واحددددألحدددددهما اآلخدددر ،  واه

 َأنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ }وهي قوله تعالى  كينة والطمأنينة والمودة والرحمة التي حدث بها القرآن الكريمبالس

دنْ  َلُكدم َخلَدقَ  داَأنُفِسد مِّ دَوداةل  َبْيدَنُكم َوَجَعدلَ  ِإَلْيهَدا لَِّتْسدُكُنوا ُكْم َأْزَواجل  لِّقَدْوم   آلَيدات   َذِلدكَ  ِفدي َوَرْحَمدةل ِإنا  ما

 . (21 /الروم){َيَتَفكاُرون
الفحدص ومهمة ، فبددونها قدد ال يدتم العقدد ، وهدي  وصعبة ا بد لهما أن يخوضا تجربة ضروريةف

  . الطبي قبل الزواج
آل ) {الددعاء سدميع إندك طيبدة ذريدة لددنك مدن لدي هدب رب}:لربده زكريا نبيه دعاء عن ىتعال لاق

 (38 /عمران
  (16 /الكها) {الدنيا الحياة زينة والبنون المال}:وجل عز وقوله

 دينا أن ومعلوم لبالطيبة والزينة في القرآن الكريم هم األوالد األصحاء ،  فاألوالد الموصوفون
 
الدمام، الطبعة –دار االصاح (.1/67،للواحدي،)النزول أسباب، ، (1/255(،)عالم التنزيلتفسير البغوي)م -1

 م.1552-هد1112الثانية
 (.1/67،للواحدي،)النزول أسباب -2
 (. 3708 رقم-1/175،)الدِّينِ  َذاتِ  ِنَكاحِ  اْسِتْحَبابِ  بابصحيح مسلم ،  -3
 (.10/51،)الدين ذات نكاح باستحبا باب ،النووي الدين محيي ، مسلم صحيحشرح  -1
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 األطفال األصحاء البعيدين عن اإلعاقات هم من ترابهم الفطرة اإلنسانية ، فيعتبرهم اآلباء
والمرضددى فهددم بحاجددة إلددى الرعايددة والعطددا مددن  هددذه الحيدداة، أمددا األطفددال المعدداقونزينددة لهددم فددي 

 زينة يتمتع بها الوالدين . اليكونو ، فكيا ندرجهم الجميع
 

 بعالج هذه األمراض وذلك من خالل : ما بالغاا انرى اإلسالم اهتم اهتملذلك 
  :  هوقوعالوقاية من المرض قبل األول : 

أعراض لمرض  ن قبل زواجهما ، حتى إن ظهرتزوجيالطبي لل فحصالذلك من خال يتم       
 تهما.لنقل المرض لذري يمنع الزواج ، يقوم القاضي الشرعي بمنع هذا الزواج ، تحسبال 

 . أن نتخير لنطفنا ل أمر النبي وذلك من خا في هذا الجانب دعمتفجاءت السنة النبوية 
ددااا ولدددت ىامرأتدد ِإن فقددال  النبِددى ىِإلدد فددزارة ىبندد مددن رجددل جدداء قددال رةيددهر  ىأبدد عددنف . أسددود مل

 من يهاف هل » قال. حمر قال. « األوانه افم » قال. نعم قال. « ل  ِإب من لك هل" : النِبى فقال
 » قددال. عددرق نزعدده يكددون أن ىعسدد قددال. « ذلددك اأتاهدد ىفددَأن » قددال. قلددالور  افيهدد إنّ  قددال. « رقو أ

  (1)."عرق نزعه يكون أن ىعس اوهذ
  (2)"مهِإلي واحوَأنك اأَلكفاء واحوانك لنطفكم واتخير " : اهلل رسول قال قالت عائشة عنو 
 

 : حدوثها بعد األمراض عالجالثاني : 
أن الشافي هدو اهلل ب القولر اهلل تعالى بعاج األمراض واألخذ باألسباب ، وعدم التواكل و أم      

ألن األخذ باألسباب هي احدى الطرق للتوكل على اهلل  ؛أخذ باألسباب أن ن تعالى ، بل أمرنا اهلل
ذا}: جل شأنهتعالى كما قال   (80/الشعراء) {يشفين فهو مرضت واه

هو الشافي منه ، بدأن يضدع  ض أين كان ذلك المرض ،فإن اهلل تعالىأي إذا وقع اإلنسان في مر 
 األسباب إلى الشفاء .

م نسب المرض إلى نفسه ، وذلدك تأدبدال مدع ربده عدز وجدل ، ونسدب سافناحظ أن إبراهيم عليه ال
علمهم إلدى ذلدك ، حتدى  وا فيألن البشر اير قادرين عليه مهما بلغ ؛الشفاء إليه سبحانه وتعالى 

 اهلل األسباب لذلك . يضع
 ُهدوَ  َوالادِذي ، َيْهدِدينِ  َفهُدوَ  َخَلَقنِدي الادِذي}ولو استعرضدنا اآليتدين السدابقتين وهدي قولده تعدالى :      

َذا ، َوَيْسِقينِ  ُيْطِعُمِني  (80-78/الشعراء) {َيْشِفينِ  َفُهوَ  َمِرْضتُ  َواِه
 

 
  .( 3835رقم -1/211)صحيح مسلم ، باب اللعان ، -1
 ( 1سبق تخريجه ،)ص -2
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ربدع ألن هدذه المسدائل األ ؛نجد أن اهلل تعالى نسدب الهدايدة واإلطعدام والسدقاية والشدفاء إليده تعدالى 
 الرازقهو  مثال  األب أن أو ،الشافي هو الطبيب أن البعض يظن وقدقد يدعيها اير اهلل تعالى،

 (1). البشر من القوانين واضعوا يّدعيها قد الهدايةأن و  ، والمناول له الجالب ؛ ألنه
ولكن هذا ال يعني أن يركن اإلنسدان ويتكدل ، وال يدذهب إلدى الطبيدب ، مددعيال أن اهلل هدو الشدافي 

علددى يددده ، ووضددع لددذلك  ألن اهلل تعددالى وضددع الشددفاء ؛وال داعددي للطبيددب ، وهددذا  قددول مغلددوط 
 ء.الشفاء أسبابال ، ومن أسباب الشفاء الذهاب إلى الطبيب ليعالي الدا

   (2)"شفاء له وأنزل إال داء اهلل أنزل مافي الحديث الشرا أنه قال :" وضح ذلك النبي فقد 
 لددم وجددل عددز اهلل فددإن تددداووا ": والسددام الصدداة عليدده قددال ؟ أنتددداوى: قددائلين األعددراب سددأله ولمددا
 (3)"الهرم اير دواء له وضع إال داء يضع

خذ بأسباب الشفاء ، ولكن دون الجزم أن الشافي هو لتاكد للمسلم أن يأجاءت  فأحاديث النبي 
ألن القدددرآن الكدددريم يوضدددح وضدددوحا جليدددال أن الشدددافي والمعدددافي هدددو اهلل تعدددالى، فربمدددا  ؛الطبيدددب 
 ويعجز هو عن شفاء نفسه . الطبيبيمرض 

 
 الحمل والرضاعة : -2

 ألم من الحمل والرضاعةا علي األمهات لما عانته اليأمر األبناء بالعط الكريم جاء القرآن      
ْيَنا}فقال تعالى:  َثاُثونَ  َوِفَصاُلهُ  َوَحْمُلهُ  َوَوَضَعْتُه ُكْرهلا ُكْرهلا ُأمُّهُ  َحَمَلْتهُ  ِإْحَسانلا ِبَواِلَدْيهِ  اإِلنَسانَ  َوَوصا

 َوَعلَدى َأْنَعْمدَت َعلَديا  الاتِدي ِنْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  نْ أَ  َأْوِزْعِني َربِّ  َقالَ  َسَنةل  َأْرَبِعينَ  َوَبَل َ  َبَلَ  َأُشداهُ  ِإَذا َحتاى َشْهرلا

ا َأْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديا  ياِتي ِلي  َوَأْصِلحْ  َتْرَضاهُ  َصاِلحل نِّي ِإَلْيكَ  تُْبتُ  ِإنِّي ِفي ُذرِّ  /األحقاا) {اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  َواِه
15) 

ويحسن صحبتهما  ا على والديهن ويعطاإلنسان أن يح يجب علىأنه ،  ةوضحت اآليات السابق
 َحَمَلْتهُ }ه تعالى:ورضاعها لولدها لقول أمه ، لما عانت وتعبت في حملها  ويزيد في الحنان إلى ،

  (15)األحقاا/.{َشْهرلا َثاُثونَ  َوِفَصاُلهُ  َوَحْمُلهُ  َوَوَضَعْتُه ُكْرهلا ُكْرهلا ُأمُّهُ 
 .(233البقرة/){الراَضاَعةَ  ُيِتما  َأن َأَرادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْينِ  اَلَدُهنا َحْوَلْينِ َأوْ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ }وقال تعالى: 

 
 .مصر-دار أخبار اليوم للطباعة والنشر(، 10553ي ، محمد متولي شعراوي ،)صتفسير الشعراو  -1
 (.5678رقم -7/122،)شفاء له أنزل ِإال داء اهلل أنزل ام باب صحيح البخاري، -2
 تخدريي فدي المرام ااية ( ، قال األلباني في كتاب3857رقم-1/1،) َيَتَداَوى الراُجلِ  ِفىأبي داوود ، باب سنن  -3

 (.252رقم-178)صحديث صحيح والحرام الحال أحاديث
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هذا إرشاد من اهلل تعالى للوالدات أن يرضعن أوالدهدن كمدال الرضداعة ، وهدي سدنتان ، أمدا       
 ( 1)لحليب بالفائدة على الطفل .بعد السنتين فا يعود ا

 الرضاعة وضحت الشريعة اإلسامية أن من شروط الرضاعة المحرمة للزواج ، أن تكون
 ؛ر ، وهو من تجاوز السنتينفا يحرم رضاع الكبي،  في حال الصغر باتفاق المذاهب األربعة

  (2)ألن البناء الجسمي له لم يكتمل .
للدددبن خدددال العدددامين ، فدددإن ذلدددك يددددفع األم أن تعتندددي كامدددل فدددإن كدددان الطفدددل يسدددتفيد مدددن ا      

ألن فترة الحمل والرضاعة ، تعتبر من أهم الفتدرات  ؛العناية بطعامها وشرابها ، ونوعية كل واحد 
ألنها فترة نمو للجنين أو الطفل ، والطعام بنوعيه له الدور الكبيدر فدي بنداء  ؛التي يمر بها الطفل 

 لى جسده وطباعه.سجية الطفل والتأثير ع
بمدددا يصددداب بدددأمراض مدددن حيدددث ال ر فسدددوء التغذيدددة لدددألم يعدددود بالسدددلب علدددى جنينهدددا أو طفلهدددا ، و 

تعددرا ، وكددذلك الطعددام الددذي جدداء مددن حددال بخدداا الطعددام الددذي خالطدده الحددرام ،ولكددل منهمددا 
 التأثير المباشر على طباع الطفل .

 
 الجماع غير الصحيح: -3
 : فاسالجماع في الحيض والن  -أ
أمدراض خطيدرة لمدا قدد يندتي عدن ذلدك  ؛مقاربة النساء في الحيض والنفداس  أن اهلل حرم كما      

 اْلَمِحديِض َوالَ  ِفدي النَِّسداءَ  َفاْعَتِزُلواْ  َأذلى ُهوَ  ُقلْ  اْلَمِحيضِ  َوَيْسَأُلوَنَك َعنِ }قال تعالى: على الزوجين ف

  َوُيِحبُّ  التاوااِبينَ  اللاَه ُيِحبُّ  ِإنا  اللاهُ  َحْيُث َأَمَرُكمُ  ِمنْ  َفْأُتوُهنا  هاْرنَ َتطَ  َفِإَذا َيْطُهْرنَ  ىَحتا  َتْقَرُبوُهنا 
 َاقُدوهُ مُّ  َأناُكم اللاَه َواْعَلُمواْ  أَلنُفِسُكْم َواتاُقواْ  َوَقدُِّمواْ  ِشْئُتمْ  َأناى َحْرَثُكمْ  َفْأُتواْ  لاُكمْ  َحْرث   ِنَسآُاُكمْ  ، اْلُمَتَطهِِّرينَ 

 .(223-222)البقرة/ {اْلُمْاِمِنينَ  َوَبشِّرِ 
ألن  ؛علدم النسداء والتوليدددإن المواقعدة أثنداء فتددرة الحديض يمقتهدا الطددب الحدديث وينفدر منهددا       

هددذه الفتددرة يحددتقن فيهددا الجهدداز التناسددلي لألنثددى ويصددبح أكثددر عرضددة لالتهابددات ، وفيدده تصددل 
 وقد دنيا في المرأة إذ تصبح أكثر عرضة لألمراض المختلفة ، المقاومة للعدوى إلى مرتبتها ال

 
 
 (، ماسسة قرطبة للطباعة والنشر ، الطبعة األولى.2/373ابن كثير ) القرآن العظيم، تفسير -1
م ، دار الفكدر للطباعدة 1557-هدد1118(،الطبعدة الرابعدة 5/6636وهبدة الزحيلدي،) ه،د.الفقه اإلسامي وأدلت -2

 .دمشق -والنشر
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تمتدددد االلتهابدددات إلدددى القنددداة البوليدددة وبالتدددالي إلدددى الجهددداز البدددولي ، وقدددد يكدددون ذلدددك أحدددد أسدددباب 
  (1)السرطان الذي يلتهم عنق الرحم .

 ولذلك نرى في أكثر األحايين أن ما يصيب األنثى من أضرار بالغة وخسائر جسمية بسبب      
التهابددددات مهبليددددة ورحميددددة وقددددد تصددددل اللقدددداء الجنسددددي أثندددداء فتددددرة الحدددديض ، وتظهددددر فددددي صددددورة 

فتحدث  االلتهابات إلى قنوات فالوب أو إلى المبيضين ، كما قد تصل هذه الميكروبات إلى الذكر
 التهابات بمجرى البول ، وقد يترتب على ذلك صديد في بعض األحيان ، ويشبه هذا 

 نشأ عن ذلك عقم الرجل إلى الخصيتين فياذيهما ، وربما بالتهاب السيان ، وقد يمتد االلتها
، وقد يمتد االلتهاب إلى المثانة فالحالبين فالكليتين ولعل انبعاث رائحة كريهة من المرأة قد ينفر 
زوجها منها مما يصيبه بالملل واليأس والسآمة وقد يجعله مصابا بعقدة نفسية من زوجته مما 

  (2).يصرفه عنها إلى ايرها 
 
 الزنا : -ب
كالنظرة المحرمة والخلوة والتبرج  لزنا على اإلنسان حرم اهلل كل أمر يقرب منهومن خطورة ا      

، فيندددم يددوم ال ينفددع الندددم، وتتكدداثر األمددراض بدده فددا يسددتطيع احتددى ال يقددع اإلنسددان بهدد ،كددل ذلددك
 َندىالزِّ  َتْقَرُبدواْ  َوالَ }:قدال تعدالىف الطب استدراكه، فنجد القرآن الكريم يضع الوقاية من هذه األمراض

 (32 /اإلسراء){َوَساء َسِبيال  َفاِحَشةل  َكانَ  ِإناهُ 
ألسدرة علدى ألمدن ا لقد أمرنا اهلل تعالى بالزواج حفاظا علدى النسدل مدن الضدياع ، واسدتقرارال ُ       

يسدبب ضدياع ذلدك االسدتقرار وذلدك النسدل فدإن ذلدك  على فاحشة الزنا ، نسانقدم اإلأالدوام ، فإن 
 جاهدا أن يحفظه ويحميه من كل سوء . اإلسام حاول الذي 

 ولو الحظنا كيا تعامل النبي صلى اهلل عليه وسلم مع الرجل الذي حاول أن يأخذ رخصة الزنا
  ، التي بسببها ضاعت كثير من األسر وندم كثير من الناس ، فأبعده عن هذه الجريمة

 عليه القوم فأقبل بالزنا لي ئذنا اهلل رسول يا فقال  النبي أتى شابا فتى إن قال أمامة أبيفعن 
 اهلل جعلني واهلل ال قال ألمك أتحبه قال فجلس قال قريبا منه فدنا ادنه فقال مه مه :قالوا فزجروه
 اهلل جعلني اهلل رسول يا واهلل ال قال البنتك أفتحبه قال ألمهاتهم يحبونه الناس وال :قال فداءك
  فداءك اهلل جعلني واهلل ال قال ألختك فتحبهأ قال لبناتهم يحبونه الناس وال قال فداءك
 الناس وال قال فداءك اهلل جعلني واهلل ال قال لعمتك أفتحبه قال ألخواتهم يحبونه الناس وال قال
 
 (.38ربيع عبد الرءوا الزواوي )ص  –اإلعجاز العلمي في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة  -1
 (.226الكريم د. عبد السام اللوح )صاإلعجاز العلمي في القرآن  -2
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 لخاالتهم يحبونه الناس وال قال فداءك اهلل جعلني واهلل ال قال لخالتك أفتحبه قال لعماتهم يحبونه
 الفتى ذلك بعد يكن فلم فرجه وحصن قلبه وطهر ذنبه اافر اللهم وقال عليه يده فوضع قال

  (1)"شيء إلى يلتفت
ال يريد منه حتى مجرد االقتدراب مدن فهو  لق اإلنسان وهو أعلم بهالحق سبحانه خاكما أن       

ا ، لددذلك نهانددا عددن مجددرد مددمددا يضددعا اإلنسددان أمامه كثيددرال  ، وجاذبيددة المحظددور ، ألن لدده بريقددال 
 . كاد أن يقع فيه حمىمن الزنا، فمن حام حول ال االقتراب

 إلى بإصبعيه النعمان وأهوى يقول  اهلل رسول سمعت يقول سمعته قال بشير بن النعمان عن
ن بين الحال إن " أذنيه  اتقى فمن الناس من كثير يعلمهن ال مشتبهات وبينهما بين الحرام واه

 الحمى حول يرعى كالراعى الحرام في وقع الشبهات في وقع ومن وعرضه لدينه استبرأ الشبهات
ن أال فيه يرتع أن يوشك ن أال حمى ملك لكل واه ن أال محارمه اهلل حمى واه  مضغة الجسد في واه

ذا كله الجسد صلح صلحت إذا  (2)"القلب وهى أال كله الجسد فسد فسدت واه
، أن اهلل يريدد أن يدرحم عواطفدك فدي هدذه المسدألة بالدذات ،  مدن الزندا تدرابقاالومن أسدباب حرمدة 

فيهدددا ، مسدددألة الغريدددزة الجنسدددية وهدددي أقدددوى ارائدددز اإلنسدددان ، فدددإن حمدددت حولهدددا توشدددك أن تقدددع 
 عن أسبابها أسلم لك . البتعادفا
 

 النتائج المترتبة على الزنا:
كل العاقدات الجنسدية ، بمدا فدي ذلدك الزندا ألنده أم  وتعالى حرم لذلك نرى أن الحق سبحانه      

فنجد القرآن الكريم وضع عقوبة رادعة لكل واحد تسول لده  . الفواحش التي وقع بها  بعض الناس
 لك من أضرار نفسية وبدنية عليه وعلى اآلخرين .نفسه الوقوع فيه لما في ذ

اكتشفها العلم الحديث ، ومن  وحسب اإلنسان أن يعلم بأن الزنا ينشر أمراضا خطيرة فتاكة"      
ز وهو أخطر األمراض الذي وقا الطب دهذه األمراض ، مرض نقص المناعة المكتسبة ، االي

 فيروس نقص المناعة لدى اإلنسان ،وهو مرض ينشأ عن اإلصابة بحائرا أمام عاجه ،
الذي يصيب باإلضافة إلى جهاز المناعة ، يصيب فيروس نقص المناعة كريات الدم البيضاء 

األخرى، فيتعرض الجسم لألمراض واألورام  الجسم األخرى ، والدماغ واألمعاء والجلد وأعضاء
 . (3)الخبيثة

 
 (.22211رقم-36/515مسند اإلمام أحمد ،) -1
 ( .52رقم-1/20،)لدينه استبرأ من فضلحيح البخاري،باب ص -2
، د.كريمدان بددير ،د. نبيدل معجم مصطلحات إعاقة النمو ، باسكويل ج.أكاردور، بداربراواي ويتمدان ، ترجمدة  -3

 األولى ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر .   الطبعة،  (32صدحافظ ،)
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الشرايين ، كما أنه يسبب  د إلى الشلل وتصلبومن ذلك مرض الزهري والسيان ، فالزهري يقو 
  (1). "اإلجهاض عند المرأة ، بل يصل األمر إلى الذرية فيصيبهم بالبله ، والضمور العضلي

: " مدددا ظهدددرت فقدددال قدددوم .ن عقوبدددة هدددذه الفدددواحش إذا استشدددرت بدددين عددد قدددد أخبدددر النبدددي و 
تددي لدم تكددن فدي أسددافهم الددذين وجداع البالطواايددت واألإال ابتلدوا  حتددى يعلندوا بهدداالفاحشدة فددي قدوم 

  (2)" مضوا
  
 اجتناب المسكرات: -5
كثيددر مددن الندداس يشددرب المسددكرات والكحددول التددي تددذهب بالعقددل ، وهددم يتجدداهلون خطورتهددا       

  علدددى أجسدددادهم وعقدددولهم وحياتددده العمليدددة ، فنجدددد القدددرآن الكدددريم الدددذي عدددرا مصدددلحة اإلنسدددان،
مدددى تعلقهددم بهددا ،  علددم ألن تعددالى ؛جفنهدداهم عددن شددربها بالتدددر ،  يبعدددهم عنهددافوضددع الوسددائل ل

 ِإناَمدا آَمُندواْ  الادِذينَ  َأيُّهَدا َيدا}:قدال تعدالىحتى وصل إلى النهاية في التحدريم القداطع إلدى يدوم القيامدة ف

 (90 /المائدة){تُْفِلُحون َلَعلاُكمْ  ِنُبوهُ َفاْجتَ  الشاْيَطانِ  َعَملِ  ِرْجس  مِّنْ  َواأَلْزاَلمُ  َواأَلنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْلَخْمرُ 
 شدديء كددل لدده وسدخر األرض فددي تددهخليف وجعلده اإلنسددان خلددق قدد وتعددالى سددبحانه الحدق نّ إ      

 لإلنسدان يضدمن أن الحدق وأراد.  األرض هدذه يعمدر وأن ، وحدده يعبدده أن منه وطلب الوجود في
 فددا عقلدده وسددامة ، ذلددك ايددر أو بالقتددل اعليهدد ُيعتدددي فددا نفسدده سددامة متعددددة؛ أشددياء سددامة
 تددأتي وحتددى أحددد فيدده َيلدد  فددا عرضدده وسددامة ، البدددائل بددين االختيددار آليددة يسددتر بمددا عليدده ُيجنددى

  أثر اإلنسان على يحفظ حتى ماله وسامة ، طاهرة أنسال وهي الكون تعمر التي األنسال
  (3).حركته أثر ايره يأخذ ال وحتى الحياة في حركته

علددوم أن الخمددر مددن الخبائددث ، بددل هددي أم الخبائددث ، وهددي رجددس خبيددث قددذر ، وهددي السددبب وم
لجميع الموبقات والمحرمات في العالم ، كالفحش والفجور والقتدل والغددر والنفداق والخديعدة والريداء 

  وايرها .
 ية قلوخَ لقية ريته حيث يتعرض أطفاله لتشوهات خُ ذكما إن شارب الخمر يجني على       
 
دار المحبدة  (،117ص)موسوعة اإلعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريا ، عبد الرحيم مدارديني ، :انظر -1

 دمشق، دار آية دمشق ، الطبعة األولى.
( هددو 10/255قددال ابددن حبددان فددي صددحيحه،) ( .3315رقددم -3/157) اإليمددان شددعب فددي البيهقددى أخرجدده   -2

 (صحيح لغيره2/311الترايب والترهيب،) حديث صحيح ، وصححه األلباني في كتابه
 .(3367صتفسير الشعراوي ، ) -3
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لغددل فددي جميددع خايددا الجسددم خاصددة العصددبية منهددا وال تخلددو منهددا قبيحددة ، وذلددك أن الخمددر تتغ

  (1)التلقيح فتصبح العلقة مريضة . طةبواسالحيوانات المنوية ، وتنقل اإلصابة 
ن هذا  مجال في الغراء شريعتنا منجزات أهم اعتباره يمكن اتوالمخدر  والتدخين الخمر تحريم واه

 العديد براثن في الوقوع من يقيه الخبائث هذه باجتناب المسلم المجتمع التزام أن الوقائي،إذ الطب
  (2).الحوادث من األفراد ووقاية التشوهات من األجنة وحماية المهلكة األمراض من
 
 اإلفراط في تناول الطعام : -6
ر اهلل تعددالى عبدداده أن  يددأكلوا مددن كددل مددا هددو طيددب ، ويبتعدددوا عددن كددل مددا هددو محددرم أمدد      

تناول الطعام حتدى ولدو  في باالعتدالضار لصحتهم، كما أمرنا  هألن ؛عليهم من الطعام والشراب
 َما َطيَِّباتِ  نمِ  ُكُلواْ  آَمُنواْ  الاِذينَ  َأيَُّها َيا}قال تعالى: ألن كثرة الطعام تادي إلى أضرار ف كان طيبال؛

مَ  ِإناَمدا ، َتْعُبدُدونَ  ِإياداهُ  ُكندُتمْ  ِإن ِلّلهِ  َواْشُكُرواْ  َرَزْقَناُكمْ   بِدهِ  ُأِهدلا  َوَمدا اْلِخنِزيدرِ  َوَلْحدمَ  َوالددامَ  اْلَمْيتَدةَ  َعلَدْيُكمُ  َحدرا

 (173-172 /البقرة){راِحيم اللاَه َاُفور   ِإنا  َعَلْيهِ  ِإْثمَ  َفا َعاد   َوالَ  َباغ   َاْيرَ  اْضُطرا  اللاِه َفَمنِ  ِلَغْيرِ 
 هَدافِإن ، اضدرره نمد قدعيتو  مداول ، هااسدتقذار  مدن ةِ السدِليم اعالطِّبد يفد مدال يتةالم اهلل رامح لقد      
 المدرض نألَ ؛  هِ ضدرر  نمد يدامن ال اوكاهمد ، ة  عارضد ة  بعلد َأو ق  سداب ض  بمر  ماتت تكون َأن اِإم
 يذالدد كددالكربون الجسددم فددي اراةِ الضدد اءِ األشددي ضِ بعدد بقدداء ييقتضدد َجدداِئيُّ الف تُ والَمددو  يلامعددد يكددون قددد
 . اقِ االختن سبب نو يك
والدم المسفوح الذي ذكر في اآلية قذر واير طيب ، وضار كالميتدة ، ولحدم الخنزيدر كدذلك       

 الو  اليمقداأل جميدعِ  فدي َضار وهو ، اساتوالنج اتاذور قال إَليه نزيرالخ ِاذاءِ  ىَأشه نألفإنه قذر ، 
  ، تااَلةالق الوِحيدة ةالدود َأسباب ِمن لحمه َأكلو  ، بالتجِربة ثبت ماك ارةالح اسيام
  (3). ةر والغي عفةِ ال في يئلاس أِثيرلات هل نإ يقالو 

كما يسبب أنفلونزا الخنازير التي تقتل جهاز المناعة عند اإلنسان وبذلك تحدث الوفاة وهو مدرض 
 واالنتشار.سريع العدوى 

 
 
   (.225اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم د. عبد السام اللوح )ص -1
 .(1/1) الدقر نزار محمد الطبيب الدكتور ،اإلسامي الطب روائع -2
، الطبعدددة الثانيدددة    مصدددر-مطبعدددة المندددارة  (2/57،)رضدددا رشددديد محمدددد (المندددار تفسدددير) الحكددديم القدددرآن تفسدددير-3

 هد .1355
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 ُيِحدبُّ  الَ  ِإنادهُ  ُتْسدِرُفواْ  َواْشدَرُبوْا َوالَ  وُكلُدواْ  َمْسدِجد   ُكدلِّ  ِعنددَ  ِزيَندَتُكمْ  ُخدُذواْ  آَدمَ  َبنِدي َيدا}وقدال تعدالى:

 (31 /األعرااَ ){اْلُمْسِرِفين
 إلى قوة الجسد ونموه بسرعة .يظن بعض الناس أن كثرة الطعام هي فائدة صحية ، يادي       
 الكريم والسنة النبوية والعلم الحديث .ما ذكره القرآن  خاا وهذا

 ب ، لما في ذلك من ضرر على اإلنسان .افاآلية السابقة تنهانا عن اإلسراا في األكل والشر 
 بددن مقددام عدنف كمدا بيندت السدنة النبويدة أن يضددع اإلنسدان لكدل شديء حدده دون زيدداد أو نقصدان ،

 آدم ابدن بحسدب بطدن مدن رااشد وعداء ي  آدمد مدأل ام" يقول  اهلل رسول سمعت:  قال كرب يمعد
 (1)" لنفسه لثثو  لشرابه وثلث هلطعام فثلث محالة ال كان فِإن صلبه يقمن أكات

مددددن تندددداول اددددذاء معددددين قددددد ينددددتي عندددده األضددددرار  اإلكثددددارأن  كمددددا اكتشددددا العلددددم الحددددديث      
 واألمراض ومن ذلك :

نداول الحمضديات والجوافدة ، كمدا ثبدت ترسيب بعض أنواع الرمال فدي المثاندة نتيجدة اإلكثدار مدن ت
 أن تناول عصير البرتقال بكميات كثيرة يشيع الخلل في نظام توزيع أماح الكالسيوم في 

 ذلك الكسل وصعوبة حركة العضات .الجسم مما يادي إلى نقصه ، حيث ينتي من 
لكلددى والمددوت قددد يددادي إلددى تشددحم الكبددد وتضددخم ا فددي تندداول السددكريات واإلفددراطيددادة كمددا أن الز 
 المبكر .

كمددا أن اإلفدددراط فدددي تنددداول ملدددح الطعدددام يددادي إلدددى ضدددعا عدددام للجسدددم والقدددوى الجنسدددية ،       
صاب   (2).ة الجسم بمرض القلب والضغط وايرهواه
 بتحددريم ((ُتْسددِرُفواْ  َوالَ كمددا أندده سددبحانه وتعددالى نهددى عددن اإلسددراا فددي تندداول األطعمددة فقددال:))    

  ابن عن روي كما الحرام إلى بالتعدي أو النزول لسبب المناسب هو اكم الحال اإلسراا في
 (3). من المفسرين كثير إليه ذهب كما ابوالشر  الطعام في باإلفراط أو ،زيد
  فإنها والشراب الطعام من والبطنة إياكم":  قال عنه تعالى اهلل رضي الخطاب بن عمر عن

 وأبعد للجسد أصلح فإنه فيهما بالقصد عليكمو  الصاة عن مكسلة للسقم مورثة للجسد مفسدة
 
 
 .وقال هذا حديث حسن صحيح،(2380رقم-1/188،) األكل كثرة ةِ كراِهي يف جاء ام ابب، سنن الترمذي -1
(  31-25ص)،يدددة والدددرجيم ،د.صدددبحي شدددحادة العيددددالثقافدددة البدن –الموسدددوعة الشددداملة فدددي الغدددذاء الصدددحي  -2

 .األردن -لكندي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ، دار ا–بتصرا 
 (.8/110)،األوسي،المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -3
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ن السرا من ن (1)السمين الحبر ليبغض تعالى اهلل واه   شهوته ياثر حتى يهلك لن الرجل واه
  (2)"دينه على

 المعاصددي إلددى الجددوارح ركيحدد فإندده الشددر مددن كثيددرة أنددواع إلددى داع الطعددام فضددول أن مدداك       
 مدن وكدم الطعدام وفضدول الشدبع جلبهدا معصدية مدن فكدم شدرا بهذين وحسبك الطاعات عن ويثقلها
 اإلنسان من يتحكم ما أعظم والشيطان عظيما شرا وقى فقد بطنه شر وقى فمن دونها حال طاعة

، كمددا أن صددومبال الشديطان مجدداري ضدديقوا اآلثدار بعددض فددي جداء ولهددذا الطعددام مدن بطندده مدأل إذا
 وطافددت وجالددت تحركددت شددبعت إذا النفسفددامددتاء المعدددة يدددعوا إلددى الغفلددة عددن ذكددر اهلل تعددالى 

ذا الشهوات أبواب على   (3).الناس مخالطة وذلت وخشعت سكنت جاعت واه
 

 :مكتسبة أسباب بيئية ثانيا:
و عاهدة بسدبب بمدرض أ اإلنسدانفقد يصاب  اإلنسانوهي تنتي من خال البيئة التي يتعايش فيه 

بسددبب وحشددية  عنددد الشددعب الفلسددطيني مرتفعددة، وذلددك اإلعاقددةأن نسددبة  مددا ، ولددذلك نددرى إصددابة
 رحم صغيرال وال كبيرال، وال رجال وال امرأة .الذي ال ياالحتال 

فاألسباب البيئية المكتسبة هي أسباب خارجة عن عاقة اإلنسان وال عاقدة لألسدباب الوراثيدة بهدا 
 خل الخارجي من اإلنسان ومن هذه األسباب:ا يكون بها التدمطلقال، إنم

 
حددتال إذا دخددل أرضددال ال أكثددر األسددباب التددي لهددا عاقددة بالمعدداقين؛ ألن اال وهددو :االحتتتالل -1

تُو  َ َدَخلُتكا إَِذا ال ُملُتك َ إِن  قَالَت  }يرحم كبيرال وال صدغيرال، ال رجدال وال امدرأة، قدال تعدالى: ََ  ْ يَتً أَ  اقَر 

ةَ َ َجَعلُكا  (31النمل/){يَف َعلُكنَ َ َكَذلِكَ أَِذلً   أَ  لِهَا أَِعز 
أي إذا دخلوا أي قرية من القرى أو أي بلدة من الباد عاثوا بها فسادال بالقتل والددمار واألسدر ممدا 

 يادى إلى اإلصابات واإلعاقات بين الناس.
 ل ووحشيته في دخوله الباد لوجدنا كم كما أننا لو استعرضنا على مر التاريخ سير اإلحتا

 
 الجدامع. النداس بده ينتفدع وال علمده مدن المسدتكثر يعندي النداس، بعلمده يخبدر وال بعلمه المتبحر: السمين الحبر -1

 (.15/333،)القرطبي تفسير ، القرآن ألحكام
-الرسددالة ماسسددة:  النشددر ردا )الهندددي(فوري البرهددان  الدددين عدداء ،واألفعددال األقددوال سددنن فددي العمددال كنددز -2

(، حليدددددة األوليددددداء وطبقدددددات األصدددددفياء ،أبدددددي نعددددديم  11713 رقدددددم-15/133) 1585بيروت،الطبعدددددة الخامسدددددة 
 . هد1105 -م1588، ولىاأل الطبعة لبنان،-بيروت – لميةالع الكتاب دار (،7/36األصفهاني،)

 . جده-مجمع الفقه اإلسامي وعات،مطبالفوائد عالم دار (،2/820،ابن قيم الجوزية،)الفوائد بدائع -3
 . (11/175تفسير القرآن العظيم ابن كثير،) -1
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كانت قسوته على أصحاب األرض ، وأعظم شاهد ما نراه اليوم مدن احدتال ال يعدرا الرحمدة وال 
 الشفقة إنه ما يسمى باسرائيل أو الياهود الذين عصوا اهلل ورسوله واضب اهلل عليهم

اهلل عليدده وسددلم مددن المدينددة ومددنهم مددن قتددل رجددالهم وسددبا نسددائهم، كددل وأجاهددم المصددطفى صددلى 
قلدددوبهم سدددبيال فهدددم مدددن وصدددفهم اهلل تعدددالى  إلدددى ن للعهدددد طريقدددال وال للرحمدددةذلدددك ألنهدددم ال يعرفدددو 

نا  ْسدَوةل قَ  َأَشددُّ  َأوْ  َكاْلِحَجداَرةِ  َذِلدَك َفِهديَ  َبْعددِ  مِّدن ُقلُدوُبُكم َقَسدتْ  ثُدما }بالقاسدية قلدوبهم فقدال تعدالى:  ِمدنَ  َواِه

ُر ِمْنهُ  َلَما اْلِحَجاَرةِ  نا  اأَلْنَهارُ  َيَتَفجا نا ِمْنهَدا اْلَمداء ِمْندهُ  َفَيْخدُرجُ  َيشادقاقُ  َلَمدا ِمْنهَدا َواِه  َخْشدَيةِ  ِمدنْ  َيْهدِبطُ  َلَمدا َواِه

 (74البقرة/) {َتْعَمُلونَ  َعماا ِبَغاِفل   اللاهُ  اللاِه َوَما
اللاِه  مِّنْ  ِبَحْبل   ِإالا  ثُِقُفواْ  َما َأْينَ  الذِّلاةُ  ُضِرَبْت َعَلْيِهمُ }يم بقتل األنبياء فقال تعالى:ووصفهم القرآن الكر 

ِه اللاد ِبآَيداتِ  َيْكفُدُرونَ  َكاُنواْ  َذِلَك ِبَأناُهمْ  اْلَمْسَكَنةُ  َعَلْيِهمُ  اللاِه َوُضِرَبتْ  مِّنَ  ِبَغَضب   النااِس َوَبآُاوا مِّنَ  َوَحْبل  
َكاُنواْ  َعَصوا ِبَما َذِلكَ  ِبَغْيِر َحق   اأَلنِبَياء َوَيْقُتُلونَ   .(112آل عمران/){ َيْعَتُدونَ  وا

هذا ما يفعلونه باألنبياء فما ظنكم دون األنبياء ،ومدا نشداهده اليدوم مدن أبنداء القدردة والخندازير هدو 
 . أعظم شاهد عيان على وحشيتهم التي ال تعرا أحدال 

 
 :دث السيرحوا -2

 ُتِريُحدونَ  ِحدينَ  َجَمدال   ِفيهَدا َوَلُكدمْ  * تَدْأُكُلونَ  َوِمْنهَدا َوَمَنداِفعُ  ِدْاء   ِفيهَدا َلُكدمْ  َواأَلْنَعداَم َخَلَقهَدا}قال تعتالى:

 * راِحديم   لَدَرُاوا   َرباُكدمْ  ِإنا  ِبِشدقِّ اأَلنفُدسِ  ِإالا  َباِلِغيدهِ  َتُكوُندواْ  لادمْ  َبَلد   ِإَلى َأْثَقاَلُكمْ  َوَتْحِملُ  * َتْسَرُحونَ  َوِحينَ 
 (8-5)النحل/{َتْعَلُمونَ  الَ  َما َوَيْخُلقُ  َوِزيَنةل  ِلَتْرَكُبوَها َواْلِبَغاَل َواْلَحِميرَ  َواْلَخْيلَ 

والسديارات وايرهدا مدن قدديم وحدديث  تتعدد وسائل النقدل فدي األرض، منهدا الخيدل والبغدال والحميدر
 {.َتْعَلُمونَ  الَ  َما َوَيْخُلقُ  كريم }اآلية ال ما أشارت إليهوهذا 

ونددده مدددن كثدددرة الحدددوادث التدددي جدتعتبدددر هدددذه الوسدددائل ممدددا يحدددذر منددده النددداس فدددي حيددداتهم ،لمدددا ي
ض كثيدرال مدن النداس إلدى االعاقدات الدائمدة أو الماقتدة وذلدك مدن خدال عدرِّ تعترضهم في حياتده، فتُ 

الحوادث أو تقليصها قدر االستطاعة  شي هذهلتاالحوادث في الطرقات، لذا اتخذت الدول قوانينا 
ب هددذه العربددة، ومنددع بعددض أصددحاب اإلعاقددات مددن و ركدد مددن خددال تحديددد السددن الددذي ُيسددمح لدده

 ألن بها الندامة. التي تهدد حياة الناس؛ السياقة، وتجريم السرعة
ا قددددر فدددي بلددددها أو تقليصددده جدددراءت تسدددتطيع الدولدددة الحدددد مدددن هدددذه الحدددوادثبهدددذه القدددوانين واال 

 .االستطاعة
أما إن تركت الدولة الناس بدون عقوبات وقوانين سيترك ذلك سدلبال علديهم مدن خدال كثدرة حدوادث 

عاقات بين الناس   .  السير، مما يعني ذلك قتل واه
 
  ل  
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 على اآلخرين: االعتداء -3
ُمدواْ  آَمُندوْا الَ  الادِذينَ  َأيُّهَدا َيدا}:قدال تعدالى  ُيِحدبُّ  اللادَه الَ  ِإنا  َتْعتَدُدواْ  َوالَ  اللادُه َلُكدمْ  َحدلا أَ  َمدا َطيَِّبداتِ  ُتَحرِّ

 (87)المائدة/{اْلُمْعَتِدينَ 
أّيددال كددان نوعدده،  مددن رحمددة اهلل تعددالى علددى اإلنسددان أندده حددرم اعتددداء الندداس بعضددهم علددى بعددض

دنَأْطَعَمهُدم  الادِذي}مطمئندين بعيددين عدن الخدوا والجدزع كمدا قدال تعدالى: أمنيدينليعيشدوا   ُجدوع   مِّ

 (4)قريش/{َخْوا   مِّنْ  َوآَمَنُهم
 قديس بدن األحندا عدنأنهمدا فدي الندار،  بساحهماوعد النبي عليه السام المسلمان اللذان يلتقيان 

 ارجددع قددال الرجددل هددذا أنصددر قلددت تريددد أيددن فقددال بكددرة أبددو فلقينددي الرجددل هددذا ألنصددر ذهبددت قددال
 يدا فقلدت الندار فدي والمقتدول فالقاتدل بسديفيهما سلمانالم التقى إذا:"يقول  اهلل رسول سمعت فإني
  (1)"صاحبه قتل على حريصا كان إنه قال المقتول بال فما القاتل هذا اهلل رسول

ليده بهدا كما حرم االسام رفدع المسدلم علدى أخيده المسدلم السداح أو أي آلدة حدادة ولدو كدان يشدير إ
 أشدار إذا أحددكم تلعدن المائكدة" :قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عن هريرة أبي عنمزاحال وهزالل. 

ن بحديدة   (2)."وأمه ألبيه أخاه كان واه
 المسلمين من أحد إلى بحديدة أشار من" :يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت عائشةو 

  (3)."دمه وجب فقد قتله يريد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن] بددداب صدددحيح البخددداري، -1 -1/15،،)المدددامنين فسدددماهم[ بينهمدددا فأصدددلحوا ااقتتلدددو  المدددامنين مدددن طائفتدددان واه
 .(31رقم
 (.10555رقم-16/325،)حنبل بن أحمد اإلمام مسند -2
 (26251 رقم-13/323،)نفس المصدر السابق -3
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 .: عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بذوي االحتياجات الخاصة  المبحث الثاني
رعايدة كبيدرة لهدذه الفئدة التدي  أسددى قدد لوجددناهما بويدةالنإلى القرآن الكريم والسدنة  ناظر إذا ن      

 :افل عنها كثير من الناس ومن هذه العناية 
 

 مراعاة شعورهم :أوالا: 
 َجدداءهُ  َأن ، َوتَددَولاى َعددَبَس }فددي حددق عبددد اهلل ابدن أم مكتددوم النبددي  قدال تعددالى : معاتبددال       

 (1-1/عبس){الذِّْكَرى َفَتنَفَعهُ  َأْو َيذاكارُ  ، َيزاكاى َلَعلاهُ  ُيْدِريكَ  َوَما ، اأَلْعَمى

 ،ربيعدة ابندا وشديبة ،عتبدة ، قدريش صدناديد وعندده  اهلل رسدول مكتدوم أمعبدد اهلل ابدن  أتى      
 إلدى ويددعوهم ينداجيهم ،المغيدرة بدن والوليدد ،خلدا بن وأمية ،المطلب عبد بن والعباس ،جهل وأبو

 تعدالى اهلل علمدك ممدا وعلمندي أقرئندي ،اهلل رسدول يدا فقدال ايرهم بإسامهم يسلم أن رجاء اإلسام
فنزلدت  عنده وأعدرض وعدبس لكامده قطعده  اهلل رسدول فكدره بدالقوم تشدااله يعلدم ولدم ذلك وكرر

 اآليات .
التي قد  والمراعاة لشعورهم هتمامعلى مدى االتدلل داللة واضحة وصريحة فهذه اآليات       

لى ، باختياره خاا األو  ول ، فكره اهلل صنع الرس ض الكلماتتكسر وتخدش من أجل بع
 ويقول ربي فيه عاتبني بمن مرحبال  له ويقول يكرمهبعد ذلك  إذا رأى ابن أم مكتوم لنبي ا فنجد
  (1) حاجة من لك هل

 ويجبره صاحب الحاجة يكون عادة مكسور الجناح ، يحتاج إلى من يطبب ذلك الكسر      
مددا نقولدده علددى  لندداس أحاسيسددهم رقيقددة ، وقددد يفهمددونئددة ، وبكلمددة طيبددة ، فهددم أكثددر ابابتسددامة بري

ايدر المدراد فددي بعدض األوقددات ، فالمسدلم يجددب أن يراعدي ذلددك ، ويكدون كدديس  فطدن ، ليسددتقطب 
 قلوبهم ، ويراعي مشاعرهم .

 
 : عدم السخرية منهم ثانياا: 
بهدم تدزرع األلفدة والمدودة والمحبدة فيمدا بيدنهم ، وعددم السدخرية  اإلسدامفالتأدب معهم بآداب       

 أما إذا نبذهم المجتمع وسخر منهم ، فيجعل ذلك فجوة كبيرة بينهم وبين اآلخرين .
دْنُهمْ  َخْيدرلا َيُكوُنوا َأن َقْوم  َعَسى مِّن َقوم   َيْسَخْر  ال آَمُنوا الاِذينَ  َأيَُّها َيا}:قال تعالى  نَِّسداء مِّدن ِنَسداء َوال مِّ

ْنُهنا  َيُكنا  َأن َعَسى  َوَمن اإِليَمانِ  َبْعدَ  ااِلْسُم اْلُفُسوقُ  ِبْئَس  ِباألَْلَقابِ  َتَناَبُزوا َوال َأنُفَسُكمْ  َتْلِمُزوا َوال َخْيرلا مِّ

  . (11الحجرات/) {الظااِلُمون ُهمُ  َفُأْوَلِئكَ  َيُتبْ  لامْ 
 
(، دار الفكدددر للطباعدددة والنشدددر والتوزيدددع، 56رقدددم-31/55) ،الفخدددر الدددرازي ، الغيدددب ومفددداتيح الكبيدددر التفسدددير -1

 م .1581-هد1101الطبعة األولى
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 :  منها روايات اآلية هذه نزول سبب في ذكروا وقد
 مدن رأوا لمدا. .  وخبداب ، وعمدار ، وسلمان ، بال من سخروا ، تميم بنى من قوم في نزلت أنها
:  يقدال ، بالفعدل أو بدالقول لغيدره الشدخص احتقدار هي، والسخرية  .يدهم ذات وقلة ، حالهم رثاثة
  (1) .الضحك مثار وجعله ، به استهزأ إذا ، فان من فان سخر

 ذرة مثقدال قلبده فدى كدان مدن الجندة يددخل ال" :قدال  النبى عن مسعود بن اهلل عبد عنفقد ثبت 
 يحدب جميدل اهلل إن" :قدال. حسدنة ونعلده حسدنا ثوبه يكون أن يحب الرجل إن رجل قال " كبر من

  (3) "الناس وامط (2)الحق بطر الكبر الجمال
عندد  فإنه قد يكون المبتلى أعظم قدرلا ،، وهذا حرام غمط الناس: احتقارهم واالستخفاا بهمف      
 .، أو أكبر فضال عند الناس علملا، وجهادلا، وتقولى، وعفةل، وأدبلا اهلل
  (1) رفعه قد الدهرو  يومال  تركع...  أن علك الفقير تهين ال

ا، وهذا   كام، بكل ( َقْوم   ِمنْ  َقوم   َيْسَخْر  ال ) أن بعض، على بعضهم المامنين، حقوق من أيضل
 إعجددداب علدددى دال وهدددو يجدددوز، ال حدددرام، ذلدددك فدددإن المسدددلم، األخ تحقيدددر علدددى دال وفعدددل وقدددول،
 فإن ، والواقع غالبال  هو كما الساخر، من خيرلا به المسخور يكون أن وعسى بنفسه، الساخر
 قال ولهذا ،(5)ذميم خلق بكل متحل ، األخاق مساوئب ممتلئ قلب من إال تقع ال ، السخرية
 واوكون ض  بع بيع ىَعل بعُضكم يِبع وال واتدابر  َوال ُضواتباا وال ُشواتناج وال ُدواتحاس ال" : النبي
 ىإلد ويشدير. " اهند اهد ىالتاقدو . ِقدرهحي َوال يخذلده وال يظلمده ال المسدلم وأخد المسدلم. انلداإخو  اهلل عباد
 حدرام المسدلم ىعلد المسدلم لُّ كد المسدلم أخداه رَ يحقد أن رِّ الشد من امرئ بحسب » مرات ثاث صدره
  (6)." وعرُضه وماله دمه

دعداءل  ل علمندا نبيندا بد‘ فإن وجد المامن معاقدال أو مريضدال ، ال نجعلده أضدحوكةل أمدام النداس   
  َفِجَئهُ  من ":َ  اهلل رسول قال :قال عمر ابن عنتعالى من هذا االبتاء  ، حتى يحفظنا اهلل

 
 
 .م1577-هد1357السعادة للطباعة والنشر(،13/186،)طنطاوي سيد محمدللقرآن الكريم، الوسيط التفسير -1
بطاله -2  . انظدرق فدا يقبلدهأنه يستكبر عندد سدماع الحد، و أو عنادال  به وترفعال  رده استخفافال و  بطر الحق تسفيهه واه

، تفسدير (2/176)،شدمس الددين الشدربيني،فسدير السدراج المنير(،ت1/256،)الجامع ألحكام القرآن  تفسدير القرطبدي
 . (5/75)المنار،محمد رشيد رضا،

 (.275رقم-1/65)بيانهو  الِكبر ريمحت باب صحيح مسلم، -3
 (.26/152األوسي،) الدين شهاب ، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روحتفسير  -1
 (.801،)صالسعدي بن ناصر بن الرحمن عبد ، المنان كام تفسير في الرحمن الكريم تيسير -5
 (.6706 رقم-8/10،)هالوم وعرِضه ودمه احتقارهو  وخذله المسلم مِ ُظل تحريم باب صحيح مسلم، -6
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 تفضيا قخل ممن كثير ىعل يفضلنو  ِبه ابتاك امم يعافان ياّلذ هلل الحمد قالف اءب صاحب
  (1)"كان ام ال كائن الباء ذلك من يَ عوف، 
 

 القيام على مساعدتهم وقضاء حوائجهم : ثالثاا:
مدا يعدانون مللتخفيدا عدنهم  ،الفئدة بدل رعتهدا حدق رعايدة كما أن السنة النبوية لم تهمدل هدذه      

 رسدول اهلل إن لدي ها شيء، فقالت: ياعن أنس رضي اهلل عنه أن امرأة كان في عقلففي حياتهم ، 
! انظدري" :َفَقالَ  ،إليك حاجة ، فخدا معهدا "َأّي الّسدَكِك ِشدْئِت، َحتّدَى َأْقِضدَي لَدِك َحاَجتَدكِ  َيا ُأّم ُفَان 
 .(2)"الطرق، حتى فرات من حاجتها في بعض

 للندداس سددلم و عليدده اهلل صددلى بددروزه بيددان ،ومددن الفوائددد التددي نسددتفيدها مددن هددذا الحددديث النبددوي 
 فيقتددي وحركاتده أفعالده ليشداهدوا مسترشددهم ويرشدد حقدوقهم إلدى الحقدوق أهدل ليصل ؛منهم وقربه
جابتده المسدلمين لمصدلحة نفسده فدي المشدقة علدى  صدبره وفيهدا األمدور لدوالة ينبغي وهكذا بها  واه
  (3).حاجة سأله من

 ، االحتياجدات الخاصدة يقضداء حدوائي ذو علدى مسداعدة و  على مدى حرصه  يدلل وهذا      
 وال تقتصر المساعدة على الحاكم فقط ، بل على األفراد والجماعات . 

 .(1)كان عبد اهلل بن عباس يقول ) صاحب المعروا ال يقع ،فإن وقع وجد متكأل (قد ف
ابل طلب فالمسلم يقوم بصناعة المعروا مع اآلخرين ، وال ينتظر أن يشكره الناس ، في المق    

 َعدنْ  . ممن ُصنع لده معروفدال أن يشدكر اآلخدرين ، ألن شدكر النداس مدن شدكر اهلل تعدالى النبي 
  (5)"اللاهَ  َيْشُكرُ  اَل  النااَس  َيْشُكرُ  اَل  َمنْ " : اللاهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي
 

 البشر : بينهم وبين باقي عدم المفاضلة رابعاا:
 مع البشر وال تفرقهم ، راية المساواة بين الناس في عظيمة ، ُتجّ  ليرفع راية اإلسامجاء       

علدى أسداس  اإلنسدانالنظدر إلدى  عددمأكدد علدى  ،، وأنهم جميعا كأسنان المشدط اإلنسانية والكرامة
و كيفيددة تركيددب أعضددائه . فهددذه المددوازين لدديس لهددا معنددى عنددد اهلل مقدددار طولدده أو وزندده أو عملدده 

  . تبارك وتعالى
 .(3852رقم-5/355) الباء لِ أه ىِإل نظر اِإذ الرجل ِبه ويدع ام باب، ماجه ابن نسن -1
 .(6185 رقم-75/ 7صحيح مسلم،باب قرب النبي صلى اهلل عليه وسلم من الناس وتبركهم به ) -2
 هد.1352بيروت ،الطبعة الثانية -العربي التراث إحياء دار (،15/82شرح صحيح مسلم،للنووي،) -3
 (دار الكتب للطباعة والنشر3/175األخبار،أبو محمد ابن قتيبة الدينوري، كتاب الحوائي ،)عيون  -1
 .َصِحيح   َحَسن   َحِديث   َهَذا َقالَ  (1551 رقم-3/505)إليك أحسن ِلمن الشكر يف جاء ام ابب سنن الترمذي، -5
 



 21 

 نما كان ، واه  (1)يبغض ما إلى ينظر وال ، ويختار يحب ما إلى ينظر إنما تعالى واهلل
 َخَلْقَناُكمْ  ِإناا النااُس  َأيَُّها َيا}التفاضل بينهم على أساس خارجة عن اإلنسانية فقال سبحانه وتعالى :

 َعِلدددديم   اللاددددهَ  ِإنا  َأْتقَدددداُكمْ  اللاددددهِ  ِعْندددددَ  َأْكددددَرَمُكمْ  ِإنا  ِلَتَعدددداَرُفوا َوَقَبائِددددلَ  ُشددددُعوبلا َوَجَعْلَندددداُكمْ  َوُأْنثَددددى َذَكددددر   ِمددددنْ 
" أي إنما تتفاضلون عند َأْتَقاُكمْ  اللاهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنا قال ابن كثير في تفسيره " (.13)الحجرات/{َخِبير  

  (2)اهلل بالتقوى ال باألنساب .
لفقره أو لصورته فهو أشعث أابر أو ضدعيا البنيدة ولكدن مقامده وقددره عندد اهلل  ال حقر إنسانربما نُ 

 تعالى كبير وعظيم.
 أخبدركم أال ألبدراه اهلل ىعلد أقَسدم لدو ُمَتَضدعاا   َضدِعيا   لُّ كد الجنادة هدلأب أخبدُرُكم الأَ  : " قال  فقد

  (3)." متَكبِّر َزِنيم جواظ كل النار بأهل
 الددريح فجعلددت السدداقين دقيددق وكددان األراك مددن سددواكا يجتنددي كددان اندده:  مسددعود بددن عبددد اهلل عددنو 

 ، سدداقيه دقددة مددن اهلل نبددي يددا قددالوا تضددحكون مددم"  اهلل ولرسدد فقددال مندده القددوم فضددحك ، تكفدداه
األجددر  فددي ذلددك قصددد النبددي  (1)."أح جبددل مددن الميددزان فددي أثقددل لهمددا بيددده نفسددي والددذي :فقددال

 والثواب عند اهلل تعالى .
 :بكر أبو: قال ؟  النبي بعد خير الناس  أي:  ألبي قلت:  قال (5)، الحنفية بن محمد عن"

 رجدل إال أندا مدا:  قال ؟ أنت ثم:  قلت ، عثمان يقول أن وخشيت.  عمر:   قال ؟ نم ثم:  قلت
 منده بددنال  أقدوى وعمدر ، عمدر من بدنال  اضعا وهو عمر من خيرال  بكر أبو فكان.  المسلمين  من
 بكثدرة  وال األبددان قدوة جهدة مدن لديس الفضدل أن علدى ذلدك فددل ، اهلل أمدر فدي قويدان وكاهما  ،

 ذلدك فددل  ، عمدال  أكثدر يكدون أن يجدب اهلل أمدر فدي قوتده مدع بددنال  أقدوى كدان من ألن ، األعمال
نما ، الفضل يوجب ال العمل كثرة أن  يكون كما ، السر في  ومعنى العمل منحة الفضل يوجب واه

نما  ، لعلته شيئا يفعل ال تعالى واهلل ، تعالى اهلل فضله لمن الفضل   ما يفعل واه
 
، دار السددددام (1/111) البخدددداري الكابدددداذي بدددن محمددددد بكددددر أبددددو ، األخبدددار بمعدددداني مشددددهورال الفوائددددد بحدددر -1

 م .2008-هد1125للطباعة والنشر، الطبعة األولى 
 .( 15/111تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ،) -2
   .( 7366رقم-8/151). الضعفاء ايدخله والجنة الجبارون ايدخله النار باب ، مسلم صحيح -3
 .حسن إسناد وهذا لغيره صحيح:  األرناوط شعيب تعليق(،  1/120) حنبل بن أحمد اإلمام سندم -1
دده القرشددّي، الهاشددميّ  طالددب أبددي بددن علددي بددن محمددد القاسددم أبددو هددو -5  ، الحنفيددة قدديس بددن َجْعفددر بنددتُ  َخْولَددةُ  وُأمُّ

 أما  رأيدتُ :  بكدر أبدي بندتُ  أسدماءُ  قالدتو  طالدب، أبدي بن عليِّ  إلى فصارتْ  الَيَمامة سبي من أمه كانت بل:  ويقال
 ابدددن ،الرسدددول أحاديدددث فدددي األصدددول جدددامع انظدددر .َحنيفدددة لبندددي َأَمدددة وكاندددتْ  ، سدددوداءَ  ِسدددْندياة الحنفيادددة بدددنِ  محمددددِ 
 (.12/876)األثير
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 مدن قلدب فدي يجعدل  ثدم ، للخيدر الحكديم وهو يريد من ويفضل يشاء لمن فينحاز ، بالمشيئة يفعل
 إن:   النبدي قدال كما ، له  اهلل اختيار على ودليال  هللفض علمال  ذلك يكون معنى واختاره فضله

 هي القلب قوة أن فاخبر '. قلبه في وقر بشيء ولكن ، صيام  وال صاة بكثرة يفضلكم لم بكر أبا
نما ، البدن قوة ليس تقدم التي  ال اهلل إن":  النبدي  قدال ، اهلل نظدر  موضدع ألنده القلدب يقدوى واه
 . (1)"  وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن أموالكم  إلى وال صوركم إلى ينظر
التدي  الحديث يوضح أيضال أن األفضلية عند اهلل تعالى لديس بقدوة األبددان إنمدا بقدوة اإليمدان      

 .في الصدور وال يطلع عليها إال خالقها الذي يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور
 

 : ي المجتمعمشاركتهم ف خامساا:
 -وقد تعددت مشاركتهم في المجتمع في العديد من المجاالت منها:

 
 * السماح لهم بالمشاركة في الجهاد :

 ُيقَداَتُلونَ  ِللادِذينَ  ُأِذنَ }فقدال تعدالى: ،جاء القرآن الكريم بإعطاء اإلذن للمسدلمين بقتدال أعددائهم      

نا  ُظِلُموا ِبَأناُهمْ   اللاهُ  َربَُّنا َأن َيُقوُلوا ِإالا  َحق   ِبَغْيرِ  ِدَياِرِهمْ  ِمن ُأْخِرُجوا الاِذينَ  * ْصِرِهْم َلَقِدير  نَ  َعَلى اللاهَ  َواِه

اللادِه  اْسدمُ  ِفيهَدا ُيدْذَكرُ  َوَمَسداِجدُ  َوَصدَلَوات   َوِبَيدع   لاهُددَِّمْت َصدَواِمعُ  بِدَبْعض   َبْعَضدُهم الناداَس  اللادهِ  َدْفدعُ  َولَدْوال
 (39-40)الحي/{َلَقِوي  َعِزيز   اللاهَ  ِإنا  َينُصُرهُ  َمن اللاهُ  َوَلَينُصَرنا  اَكِثيرل 

اللادَه َمدَع  َأنا  اللادَه َواْعَلُمدواْ  َواتاقُدواْ  َعلَدْيُكمْ  اْعتَدَدى َمدا ِبِمْثلِ  َفاْعَتُدوْا َعَلْيهِ  َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ } قالتعالى:
 (194)البقرة/{اْلُمتاِقينَ 

جدداء األمددر بالقتددال لجميددع المسددلمين سددواء أصددحاء أو ايددرهم ، فالمشدداركة لددم تقتصددر علددى فئددة 
محددددة مددن المسددلمين ، بددل كددل مسددلم لدده اإلذن بالقتددال ، ولكددن تخفيفددال مددن اهلل تعددالى للمسددلمين، 
أعطددى الرخصددة بالمشدداركة فددي القتددال للضددعفاء والمرضددى لعدددم اسددتطاعتهم وقدددرتهم علددى ذلددك، 

 كددل سددمح لهددم بالمشدداركة  ينفددي مشدداركتهم بالقتددال وحرمددانهم مددن ذلددك األجددر العظدديم، بددلوهددذا ال
واالتصدال ، أو ، أو أن يعمدل فدي جهداز المراقبدة  ويحمله ل الساححسب قدرته ،منهم من يستعم

 أي موقع يستطيع أن ينفع به المسلمين .
 ُكندُتمْ  ِإن لاُكدمْ  َخْيدر   اللادِه َذِلُكدمْ  َسدِبيلِ  َوَأنُفِسدُكْم ِفدي َأْمَواِلُكمْ بِد َوَجاِهدُدواْ  َوِثقَداالل  ِخَفافلدا اْنِفدُرواْ }وقدال تعدالى:

 (11)التوبة/{َتْعَلُمونَ 
 
   (6708رقم-8/11،)هالوم وعرضه ودمه واحتقاره وخذله المسِلم ظلم تحريم بابصحيح مسلم ،  -1
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يددة تددأمر المسددلمين بكددل أطيددافهم كمددا أن اآليددة توضددح خددروج السددليم والسددقيم ،الغنددي والفقيددر ، فاآل
  (1)للخروج للجهاد لقتال العدو.

  (2).حتى جاءت اآليات القرآنية بعد ذلك ناسخة لآلية السابقة ولكن ليس نافية لها
دَعَفاء َعلَدى لادْيَس } قال تعدالى:   ِإَذا َحدَرج   ُينِفقُدونَ  َمدا َيِجدُدونَ  الادِذيَن الَ  َعلَدى َوالَ  اْلَمْرَضدى َعلَدى َوالَ  الضُّ

 (51)التوبة/{راِحيم   َواللاُه َاُفور   َسِبيل   ِمن اْلُمْحِسِنينَ  َعَلى َوَرُسوِلِه َما ِلّلهِ  َنَصُحواْ 
  اهلل رسول إلى أتى الجموح بن عمرو ومن أعظم األمثلة التي تتجلى في التاريخ اإلسامي أن

 فددي صددحيحة هددذه برجلددي مشدديأ أقتددل حتددى اهلل سددبيل فددي قاتلددت إن أرأيددت اهلل رسددول يددا:  فقددال
 فمدر لهدم ومدولى أخيده وبدن هو أحد يوم فقتل نعم :  اهلل رسول فقال عرجاء رجله وكانت الجنة
 اهلل رسدول فدأمر الجندة فدي صدحيحة هدذه برجلدك تمشدي إليدك أنظدر كأني فقال  اهلل رسول عليه
 (3) .واحد قبر في فجعلوا وبموالهما بهما  
يم ، رخددص للمرضددى وأصددحاب اإلعاقددات بعدددم المشدداركة فددي الجهدداد ، أن القددرآن الكددر كمددا       

ولكددن إن  علددى تأديددة هددذا الواجددب ،قدددرتهم  لعدددم ة ،أسددقط عددنهم الفريضدد ألن اهلل سددبحانه وتعددالى
طلدددب أحددددهم المشددداركة فدددا يحدددرم هدددذا األجدددر ، حتدددى ال يظدددن نفسددده أنددده عالدددة علدددى المجتمدددع ، 

 فتضعا من همته وعزيمته .
ضعفاء ، أن المسدلم ال يعدرا ا عمرو ابن الجموح يعلم أصحاب اإلعاقات والمرضى والفهذ      

    يتقدم ويزاحم األصحاء في الصفوا األمامية. ، بل يجب أناليأس، وال يستسلم إلعاقته
 

 : السياسية في الحياة * المشاركة
 (1)"الناسب ييصل المدينة على مكتوم أم ابن استخلا "  النبي أن عائشة عنجاء       

، جعدددل لددده دورال مهمدددال فدددي الحيددداة السياسدددية التدددي كدددان  بدددي فدددرام اإلعاقدددة التدددي بددده ، إال أن الن
. ولدم يقدا األمدر إلدى هدذا  في ايداب النبدي يخوضها ، فاستخلفه على المدينة ليصلي بالناس 

جح فدي المدرة الحد ، فأسدل له مهمدة عظيمدة وخطيدرة وهدي حمايدة الجبهدة الداخليدة للمسدلمين ، فدن
 .ليدلل لنا أن اإلعاقة ، ال تكون عائقال أمام اإلصرار والتحدي ؛األولى فاستخلفه في المرة الثانية 

 
 (.11/265،للطبري،)القرآن تأويل في البيان جامعتفسير  -1
 .(217،للواحدي،)صالقرآن نزول أسباب -2
 .حسن إسناد وهذا لغيره صحيح:  طاألرناو  شعيب تعليق(،  1/120) حنبل بن أحمد اإلمام مسند -3
وقدال األلبداني فدي  ( قال ابن حبان رجدال أبدي يعلدى رجدال الصدحيح .2135رقم-5/507صحيح ابن حبان،) -1

 )حديث صحيح(. السبيل منار أحاديث تخريي في الغليل إرواءكتاب 
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إعدداقتهم  وهدذا اإلصدرار والتحدددي يظهدر جليدال فددي أيامندا عندد كثيددر مدن أصدحاب اإلعاقددات ، فدرام
ن زوايددا حيدداتهم، وبصددمة فددي كددل زاويددة مدد ، فددي كددل مكددان االبتسددامةالواقددع المريددر ليزرعددوا  او تحددد
في كل جوانب حياتهم ، فذلك الشيخ أحمد ياسين الذي يدتعلم منده  وملل جدهم يعملون دون كللفت

البصدر األصحاء كيا العمل دون اليأس من الحياة ، والشيخ عبد الحميد كشك الذي كدان أعمدى 
. فهددذه متفددتح البصدديرة، يصدددح بصددوته ليجلددب كثيددرال ممددن ضددلوا الطريددق إلددى أحضددان اإلسددام 

األمثلدددة وايرهدددا َلُتظهدددر الجهدددد الكبيدددر الدددذي يبذلددده أصدددحاب الحاجدددات مدددن أجدددل أن يتغلبدددوا علدددى 
 ليرفع من شأنهم ويعزز يقلدهم بعض المناصب  بل كان النبي  الصعاب .
 ىعلدد مكتددوم أمّ  ابددن اسددتخلا"  بِددىالن َأن بددن مالددك َأَنددس   َعددنْ جدداء فددي المجتمددع ، ممددن مددوقعه

  (1)."مرتين ةينالمد
رادم اإلعاقدة التدي يمدر بهدا ابدن أم مكتدوم إال أنده أجداد فدي موقعده الدذي  على أنه وهذا يدلل      

 ي الكريم مرتين.بتقلده ، فاستخلفه الن
 

 : االجتماعية* المشاركة 
 َأنُفِسدُكمْ  َعلَدى َوال َحدَرج   اْلَمدِريضِ  َعلَدى َوال اأَلْعدَرِج َحدَرج   َعلَدى َوال َحَرج   اأَلْعَمى ىَعلَ  َلْيَس قالتعالى:}

ُبُيدوِت  َأوْ  َأَخدَواِتُكمْ  ُبُيدوتِ  َأوْ  ِإْخدَواِنُكمْ  ُبُيدوتِ  ُأماهَداِتُكْم َأوْ  ُبُيدوتِ  َأوْ  آَبداِئُكمْ  ُبُيدوتِ  َأوْ  ُبُيدوِتُكمْ  َتْأُكُلوا ِمن َأن
َفاِتَحدُه َأوْ  َمَلْكُتم َما َأوْ  َخاالِتُكمْ  ُبُيوتِ  َأْخَواِلُكْم َأوْ  ُبُيوتِ  َأوْ  َعمااِتُكمْ  ُبُيوتِ  َأوْ  اِمُكمْ َأْعمَ   لَدْيَس  َصدِديِقُكمْ  ما

 (61 )النور/{...َأْشَتاتلا َأوْ  َتْأُكُلوا َجِميعلا َأن ُجَناح   َعَلْيُكمْ 
 وتقدددزز نفسدددية صددعبة ، وذلدددك مدددن خددال نفدددرةت يمددر أصدددحاب اإلعاقدددات والمرضددى بحددداال      

وتفعديلهم فدي مجدتمعهم المحلدي  عنهم ، فقام القرآن الكريم بددمجهم االبتعادالناس منهم ، ومحاولة 
وذلدك مدن خدال السدماح لهدم بمخالطدة ، حتى يتغلبوا على ظروفهم ومشداكلهم التدي يمدرون بهدا ، 

 . واألعمام واألخوال واألصدقاءواألمهات  اآلباءالناس ، باألكل والشرب في بيوت 
لدددمجهم فددي المجتمددع ، ايددر مخالطددة الندداس بالطعددام  ال تقددوم بهددا الدولددةكمددا أن هندداك أدوار       

 بها واالهتمام بهم واير ذلك. ،سات لتشغيلهموالشراب ، وذلك من خال فتح الماس
 لدونية من ايرهم.بهذه األمور نستطيع أن ندمجهم في المجتمع دون أن يشعروا بالوحدة وبا

 
 
ِريرِ  ِفى باب، داود أبي سنن -1  المهدرة الخيدرة إتحداافدي كتابده  البوصديري( .قدال 2533رقم -3/51) ُيَولاى الضا

وصححه اإلمام األلباني في  . الشيخين شرط على صحيح إسناد هذا (1056 رقم-2/51،)العشرة المسانيد بزوائد
 . (2/311،)السبيل منار أحاديث تخريي في الغليل إرواءكتابه 
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  ذوي االحتياجات الخاصة .ل اإلسالم: نظرة العرب قبل المبحث الثالث
 واألطفدالوظلمدوا النسداء  األصناملقد عاش العرب فترة من الزمان في جاهلية مطبقة عبدوا       

، ي يركدب الفدرس ويحمدل السداح والضعفاء والمرضى ، وال نجددهم يعطدون أولويدة إلدى للقدوي الدذ
 يقدرونه في حياتهم وما دون ذلك يعتبرونه عالة عليهم . الذي الرجل فهو

عندددهم ألتفدده األسددباب ، ويأكددل القددوي الضددعيا وتسددبى النسدداء واألطفددال  ولددذلك كانددت الحددروب
 ويعملون عندهم كعبيد ، فتداس كرامتهم دون رحمة من أحد .

َذا اْلَمدْوُاوَدةُ }لى :دون البندات لقولده تعداأنهدم كدانوا يئد عداداتهم السديئة مدنو   َذندب   بِدَأيِّ  * ُسدِئَلت َواِه

  (5-8التكوير/){ُقِتَلتْ 
 خوفلدا وذلدك أحيداء، وهدن البندات دفدن هدو األخبدار وأهدل ريالتفس علماء يذكر ما على والوأد      
 أو برشددداء أو شددديماء أو زرقددداء تكدددون كدددأن ، قدددبح أو مدددرض أو نفددديه نقدددص لوجدددود أو العدددار مدددن

 الفقدددر مدددن خوفلدددا أو ، العدددرب منهدددا يتشددداءم كدددان التدددي الصدددفات مدددن وهدددي ذلدددك، وأمثدددال كسدددحاء
  (1). والحاجة العار مخافة أو والجوع،

أن يسددتحييها ألبسددها جبددة مددن بنددت فددأراد  ذا ولددد للرجددل مددنهمإذكددر ايددر واحددد أندده " قددال األلوسددي:
ن أراد قتلهددا تركهدداوالغددنم فددي الباديددة  اإلبددلترعددى لدده ، شددعر  وصددوا أ فددي حتددى إذا كانددت  ، واه

فيقول ألمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بئرال فدي  السادسة من عمرها
الصددحراء فيبلدد  بهددا البئددر فيقددول لهددا انظددري فيهددا فيدددفعها مددن خلفهددا ويهيددل عليهددا التددراب حتددى 

  (2). "باألرض تستوي البئر
َذا}برونهن عار عليهم فقال تعالى:كما أنهم كانوا يتشاءمون من البنات ويعت  ِباألُنَثى َأَحُدُهمْ  ُبشِّرَ  َواِه

 ِفدي َيُدسُّهُ  ُهون  َأمْ  َعَلى َأُيْمِسُكهُ  ِبهِ  ُبشِّرَ  َما ُسوءِ  ِمن اْلَقْومِ  ِمنَ  َيَتَواَرى * َكِظيم   َوُهوَ  ُمْسَوداا َوْجُههُ  َظلا 

 (55-58)النحل/{َيْحُكُمونَ  َما َساء َأالَ  التَُّرابِ 
أنهم كانوا يتقززن وينفرون من نظرتهم لذوي االحتياجات الخاصة ،ومن عاداتهم السيئة في       
ااكلتهم ومخالطتهم ، فيفرقون بين السليم والمريض ، وبين القوي والضعيا ، فسطر القرآن ذلك م

َواَل َعلَدى اْلَمدِريِض َحدَرج   َرج  َلْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرج  َواَل َعَلى اأَلْعَرِج حَ }بين طياته فقال عز وجل:
 (61/النور) {ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِت َآَباِئُكْم َأْو ُبُيوِت ُأماَهاِتُكمْ  َواَل َعَلى َأْنُفِسُكْم َأْن َتْأُكُلوا ِمنْ 

 
 
  الرابعة الطبعة ،الساقي دار:  الناشر( 88-5،)علي جواد ،اإلسام قبل العرب تاريخ فى لمفصلا -1

 .م2001 -هد1122     
  .( 30/52األوسي ،) الدين شهاب ، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روحتفسير  -2
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  وأهل والمرضى والعرجان العميان مع األكل في للمسلمين ترخيصال  اآلية هذه نزلت      
  أن خشية طعامهم، من معهم يأكلوا أن من امتنعوا قد كانوا أنهم أجل من طعامهم، من الزمانة
 (1)، كما كانوا من األكل بالباطلعنه اهلل نهاهم مما شيئلا طعامهم من معهم بأكلهم أتوا قد يكونوا

 تَددَراض   َعددنْ  ِتَجدداَرةل  َتُكددونَ  َأنْ  ِإال ِباْلَباِطددلِ  َبْيددَنُكمْ  َأْمددَواَلُكمْ  تَددْأُكُلوا ال آَمُنددوا الاددِذينَ  َياَأيُّهَددا}:تعددالى قولددهل
  (25/النساء){ِمْنُكمْ 
والندداظر إلددى قددول جعفددر بددن أبددي طالددب عندددما واجدده النجاشددي ، لنجددد أندده بددين لدده مددا هددي       

 .  نظلم أحدا وال نأكل حقوق اآلخرينسماحة اإلسام وكيا تكون مع الجميع ال
 الملدك أيهدا":  بوجود النجاشي ملك الحبشة المسلمين متحدثال باسم وكان طالب أبي بن جعفر قال
 دونده مدن وآبااندا نحدن نعبدد كندا مدا ونخلدع ونعبدده، لنوحده اهلل إلى فدعانا،  جاهلية أهل قوملا كنا
 والكدا الجدوار، وحسن الرحم، وصلة األمانة، وأداء الحديث، بصدق وأمرنا واألوثان، الحجارة من
 الجدوار، ونسدىء األرحدام، ونقطدع الفواحش، ونأتى الميتة، ونأكل األصنام نعبدوكنا ، المحارم عن

 وصددقه نسدبه نعدرا ، مندا سدوالل ر  إليندا اهلل بعدث حتدى ذلدك علدى فكندا الضدعيا، القدوى منا ويأكل
 اليتديم مال وأكل الزور، وقول الفواحش، عن ونهانا والدماء، المحارم عن والكا ، وعفافه وأمانته

 والزكددددداة ةبالصدددددا وأمرندددددا ، شددددديئلا بددددده نشدددددرك وحدددددده،ال اهلل نعبدددددد أن المحصدددددنات،وأمرنا وقدددددذا ،
  (2)."والصيام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (. 15/215الطبري ) جرير بن محمد،  القرآن تأويل في البيان جامع -1
 .،الجامعة اإلسامية الروسية( 55ص، ) المباركفوري الرحمن صفي،  المختوم الرحيق -2
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 : نظرة الغرب لذوي االحتياجات الخاصة :المبحث الرابعا 
 عاق من جهتين :تقوم نظرة الغرب إلى الم

 
 : النظرة القديمة :المطلب األول

الخاصددددة نظددددرة دونيددددة ، وأنهددددم دون  االحتياجدددداتكددددان ينظددددر إلددددى ذوي  إن الغددددرب الكددددافر      
ه الغدرب مرجددع ر المجتمدع ، وهدذا مددا يوضدحه الفاسدفة اليونددان وعلدى رأسددهم أفاطدون ، الدذي يعتبدد

 الفكر اليوناني .
ينتددده الفاضدددلة ، تقسددديمات النددداس إلدددى ثاثدددة أقسدددام ، الطبقدددة وقدددد وضدددح أفاطدددون فدددي مد      

الطبقة  ية: طبقة الفضة وهي طبقة الجنود ،الطبقة الثان ،األولى: طبقة الذهب وهي طبقة الحكام 
 الثالثة: طبقة الحديد والنحاس ، وهي طبقة سائر المواطنين ، الذين يقومون باألعمال البدنية .

ألنددده ضدددعيا  ؛عندددي بكدددل بسددداطة تحدددريم العمدددل السياسدددي علدددى الشدددعب إن العدالددة األفاطونيدددة ت
 بهذه المهمة . القيامالطبائع وال تحتمل جبلته 

أن الطبقة الذهبية وهي الحكام قدد أوجددتها اآللهدة لهدذا المنصدب، وعلدى الشدعب الضدعيا  رويعتب
الجندود والحكدام ، السمع والطاعة والخضوع والعمل الجدي في ميددان اإلنتداج ، لتدأمين احتياجدات 

 الذين يتفراون للسهر على أمور الدولة والدفاع عنها .
لتدي فدي حيداتهم بدين إن نظرة الغدرب للطبقدة المسدحوقة الضدعيفة ، لتظهدر مددى العنصدرية ا      

  لهم أي مشاركة سياسية في المجتمع.ليس ما ينظرون لهذه الفئة من المجتمع،كطبقات المجتمع،
طددون إلددى الرجددل المددريض  ، فيهددا نظددرة احتقددار لهددم ومذلددة ، ويفضددل الدولددة أمددا نظددرة أفا      

وعلددو شدددأنها بالعمددل علدددى اإلنسددان وكرامتددده وصددحته ، فيقدددول: إذا مددرض النجدددار مددثال ، فلددده أن 
أو مددن طددرد مرضدده بددالقيء ، أو بددالكي ،يطلددب مددن الطبيددب بعددض العدداج السددريع الددذي يمكندده 

، أمدا إذا اقتضدت حالتده عاجدال طويدل المددة ،فيجدب أن يدرفض ال بالجراحة ، ومعاودة العمل سدريع
العداج ، ويقددول للطبيددب لدديس لدددي وقددت ألضديعه بددالعاج ،ويسددتمر فددي العمددل ويقدداوم المددرض ، 

 (1)حتى يخلصه الموت من هذا المرض ، فهذا هو الطب المناسب عند أفاطون لهذه الطبقة .
 بية أو تصورات اير منطقية ومنهم من اعتبرها نذير اإلعاقة إلي قوى اي أرجع الناس فقديمال 

 
 
دار الفكدددر اللبنددداني للطباعدددة والنشدددر، الطبعددددة ،(36-31، د.حسدددين حددددرب، )صالفكدددر اليونددداني )أفاطدددون( -1

 م .1550األولى
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با تقول بأن و ة ، وكانت الكنيسة في أور هالحياة ، أو هي داللة علي اضب اآلل شام بمقدمها إلي
 اإلاريقيشهد العصر و ، ما اقترفه اإلنسان من ذنوب ىأنواعه قصاص عل المرض بجميع
 ىكما ناد،  ء العنصر البشرياألطفال المعوقين عن طريق قتلهم للمحافظة علي نقا التخلص من

 .في جمهوريته وكذلك الحال في إسبارطة أفاطون
ي كدان بيدده وحدده تقريدر شيخ القبيلدة الدذ دفقد بقي مصير المعوقين بي أما في العصر الروماني -

علدي درجدة تقدددير اإلعاقدة إال أنده كدان يدتم الدتخلص مدن المعدوقين عدن طريددق  مصدائرهم اعتمدادال 
 (1).المناخيددددة قمددددم الجبددددال ليموتددددوا بفعددددل الظددددروا ىار أو تددددركهم علدددداألنهدددد إلقددددائهم فددددي

الدذي كدرمهم  ، بخاا اإلسامهذه هي النظرة المأساوية المتشائمة عند الغرب في حق هذه الفئة 
 من شأنهم . وأعلى

 
 النظرة الحديثة : المطلب الثاني:

الغددرب اليددوم  أمددا النظددرة الحديثددة للغددرب فقددد تغيددرت شدديئال ملحوظددال إلددى األفضددل ، فأصددبح      
شدددراكهم يهتمدددون بهدددذه الفئدددة ا هتمامدددال جيددددال ، وذلدددك مدددن خدددال فدددتح الماسسدددات الخاصدددة بهدددم ، واه

فدددي هدددذا  الملحدددوظ ، إال أنهدددم متدددأخرون االهتمدددامولكدددن رادددم هدددذا  بدددالمجتمع الدددذي يعيشدددون بددده ،
 ألن القرآن الكريم قد سبقهم بمئات السنين .  ؛ االهتمام

والافت للنظر أن الغرب في هذا العصدر ، يتزايدد اهتمامده بهدذه الفئدة أكثدر مدن اهتمدامهم بالسدليم 
 .جسديال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2006 الموضوع  تاريخ تسجيلالمغربي( )المنتدى – www.sonna3ma.com :انظر -1
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 : عالج المعاقين نفسياا المبحث الخامس: 
عندما يصاب اإلنسان بإعاقة جسدية فإن ذلك ياثر سلبا عليه عندما يقدرن نفسده مدع أقرانده       

 األصحاء ، فجاء القرآن ليعالي هذه الظواهر ، من ذلك :
 
  الذكر والدعاء : -1

لهما من األهمية البالغة في حياتنا وخاصدة فدي هدذه األيدام التدي يمدر بهدا  إن الذكر والدعاء      
أبناء الشعب الفلسطيني ، فنحن في أمس الحاجة إلى الدعاء فهدو سداح قدوي إلدى جاندب السداح 

 . المادي الذي نجابه به األعداء
 (28 الرعد/){اْلُقُلوب اللاِه َتْطَمِئنُّ  ِبِذْكرِ  الَ اللاِه أَ  ِبِذْكرِ  َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم آَمُنواْ  الاِذينَ }قال تعالى:

  جانبه في واألمن ، بجواره واألنس ، باهلل بالصلة بإحساسها تطمئن" (1) :قال سيد قطب      
 والمصدير والمبددأ الخلدق في الحكمة بإدراك.  الطريق وحيرة ، الوحدة قلق من تطمئن ، حماه وفي
 مددع ، يشدداء بمددا إال شددر كددل ومددن ضددر كددل ومددن اعتددداء كددل نمدد بالحمايددة بالشددعور وتطمددئن ،

 الددددنيا فدددي والسدددتر والدددرزق الهدايدددة فدددي برحمتددده وتطمدددئن.  الدددباء علدددى والصدددبر بددداالبتاء الرضدددا
 . واآلخرة
 بشاشددة خالطددت الددذين يعرفهددا عميقددة حقيقددة المددامنين قلددوب فددي اهلل بددذكر االطمئنددان ذلددك      
  اآلخرين إلى ينقلوها أن بالكلمات يملكون وال ، يعرفونها.  باهلل فاتصلت ، قلوبهم اإليمان
 وينددى لهدا ويهدش فيسدتروحها القلدب فدي تسدري إنمدا ، بالكلمدات تنقدل ال ألنهدا ؛ يعرفوهدا لدم الذين
 با مفردال  ليس الوجود هذا في أنه ويحس ، والسام الطمأنينة ويستشعر إليها ويستريح بها

  (2). "حماه في هو الذي اهلل صنع من حوله ما كل إذ ، صديق حوله ما فكل.  أنيس
 عددن كمددا أن الدددعاء والددذكر تحبددب اهلل فددي عبددده ، فددإذا أحددب اهلل عبددده كانددت معيتدده تازمدده      
 تقدرب ومدا بدالحرب آذنتده فقدد وليدا لدي عدادى مدن" :قال اهلل إن : اهلل رسول قال :قال هريرة أبي
  إلي يتقرب عبدي يزال وما عليه افترضت امم إلي أحب بشيء( عبد) عبدي إلي
 
 عدددين، ( م 1506. )أسدديوط فدددي( موشددا) قريددة مواليدددد مددن مصددري، إسدددامي مفكددر ، إبددراهيم بدددن قطددب سدديد -1

 الكتدب تدأليا علدى فعكدا معهدم، وسدجن، الددعوة نشدر قسدم فتدرأس المسدلمين، اإلخدوان إلدى انضم. للعربية مدرسا
 التصددوير) منهددا متداولددة، مطبوعددة كثيددرة وكتبدده.. فأعدددم بإعدامدده، األمددر صدددر أن إلددى سددجنه، فددي وهددو ونشددرها
انظدددر األعدددام (. الطريدددق فدددي معدددالم) و( القدددرآن ظدددال فدددي) و( القدددرآن فدددي القيامدددة مشددداهد) و( القدددرآن فدددي الفندددي

 .(3/118للزركلي،)
 م.1552-هد1112القاهرة،الطبعة السابعة عشر -(،دار الشروق1/2060،)قطب سيد ،القرآن ظال في -2
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 التددي ويددده بدده يبصددر الددذي وبصددره بدده يسددمع الددذي سددمعه كنددت أحببتدده فددإذا أحبدده حتددى بالنوافددل
ن بهددا يمشددي التددي ورجلدده بهددا( يددبطش) يددبطش  ومددا ألعيذندده  اسددتعاذني ولددئن ألعطيندده سددألني واه
  (1)"مساءته أكره وأنا الموت يكره المامن نفس عن ترددي فاعله أنا شيء عن ترددت
فددالمريض وصدداحب اإلعاقددة إذا وثددق عاقتدده بربدده سددبحانه وتعددالى وتقددرب مندده ، فددإن نفسدده       

تبقى مطمئنه ومرتاحة ، ال يشوبها القلق واإلزعاج ، وال يعتريهدا اليدأس ، ألنده يعلدم أن مدا أصدابه 
 لم يكن ليخطأه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وأن كل مصيبة دون الدين فهي جلل .

َذا}وسه فعليه بالدعاء والتقرب إلى مواله ، لقوله تعالى:فإن جاءته وسا  فَدِإنِّي َعنِّي َسَأَلَك ِعَباِدي َواِه

 (186 /البقرة){َيْرُشُدون َلَعلاُهمْ  ِبي َوْلُيْاِمُنواْ  ِلي َفْلَيْسَتِجيُبواْ  َدَعانِ  ِإَذا الدااعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقِريب  
 تستجيبوا أن أنتم وعليكم ، دعوتموني إذا دعاءكم يبأج بأن عبادي يا وعدتكم لقدأي       
 فيه ما إلى تصلون بذلك لعلكم ، بي إيمانكم على تثبتوا وأن ، حدودي عند تقفوا ،وأن ألمري
  (2).واآلجلة العاجلة الحياتين في وسعادتكم رشدكم

 
  اإلكثار من العبادات : -2
ثيددر مددن الندداس ، خلقهددم لعبادتدده واالبتعدداد لقددد خلددق اهلل اإلنسددان لغايددة عظيمددة يجهلهددا ك      

ْندَس  اْلِجدنا  َخَلْقتُ  َوَما}قال تعالى:عن الشرك باهلل تعالى .  منفسهأعن معصيته ، والسمو ب  ِإالا  َواإْلِ
 (56)الذاريات/{ِلَيْعُبُدونِ 
ك وهددو الطدداعم والكاسددي ، لددفهددو سددبحانه خلقهددم ، ال يريددد مددنهم الطعددام والشددراب ، كيددا ذ      

اْلَغنِديُّ  ُهدوَ  َواللادهُ  اللادهِ  ِإلَدى اْلُفقَدَراء َأندُتمُ  النااُس  َأيَُّها َيا}هو المعطي لهم ما يحتاجون إليه لقوله تعالى:و 
 (15فاطر/){اْلَحِميد

 
 والعبادات في اإلسالم كثيرة وجليلة منها :

 ا تشمل الدعاء ما يشمل أركان اإلسام عامةل ،كالصاة والصيام والزكاة والحي ، كم      
اِلَحاتِ  َوَعِمُلواْ  آَمُنواْ  الاِذينَ  ِإنا }:وتاوة القرآن والنوافل وايرها.  لقوله تعالى َاَة َوآَتُواْ  َوَأَقاُمواْ  الصا  الصا

َكاةَ   .(277 )البقرة/{َيْحَزُنونَ  ُهمْ  َعَلْيِهْم َوالَ  َخْوا   َوالَ  َربِِّهمْ  ِعندَ  َأْجُرُهمْ  َلُهمْ  الزا
 تشمل العبادات كل عمل نافع يقوم به المسلم لنيل رضى اهلل تعالى ، فالكلمة الطيبة صدقة كما 
 
 .(6502 رقم-8/105)باب التواضع، صحيح البخاري، -1
الطبعددة الثالثددة  دار الرسددالة للطباعددة والنشددر،،(1/510تفسددير الوسدديط للقددرآن الكددريم، محمددد سدديد طنطدداوي، ) -2

 م.1587 -هد1017
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ماطددة  األذى عددن الطريددق صدددقة ، كمددا أن الصدددق واألمانددة والوفدداء والحلددم والصددفح والجددود  ، واه
والكددرم والحيدداء واإلخدداء ومسدداعدة اآلخددرين ، واألمددر بددالمعروا والنهددي عددن المنكددر ، والتبسددم فددي 

 ، ةصدددق لددك أخيددك وجدده يفدد تبسُّددمك :" اهلل رسددول قددال: قددال ذر يَأبدد عددنف وجدده المسددلم صدددقة.
رشددادك ،صددددقة المنكددر عددن ونهيددك وابددالمعر  وأمددرك ددا ضِ َأر  يفدد الراجددل واه  ، صددددقة لددك لالضا
ماطتك،  صدقة لك البَصر الراديء للرجل َوبصرك  الطريق َعن والعظم والشاوكة الحجر واه

فراُاك ، صدقة لك  ( 1)"صدقة لك َأخيك دلو يف دلوك من واِه
اته حتى مماته ، ليكون فيها اإلخاص لده من حي ،وأخيرال يأتي القرآن ليجمل عبادة اإلنسان      

 {اْلَعدداَلِمينَ  ِللّددِه َربِّ  َوَمَمدداِتي َوَمْحَيددايَ  َوُنُسددِكي َصددَاِتي ِإنا  ُقددلْ }سددبحانه وتعددالى . قددال تعددالى:
 (162/األنعام)
 
 : الدعم المالي -3

ة األمددوال هددي إحدددى الوسددائل التددي تخفددا عددن المعدداقين والمرضددى مددا هددم فيدده مددن صددعوب      
 ِفدي َأْمدَواِلِهمْ  َوالادِذينَ }الحيداة، لدذلك جعدل اهلل لهدم حدق فدي أمدوال األانيداء والميسدورين فقدال تعدالى:

    (25-21)المعارج/ { َواْلَمْحُروم لِّلسااِئلِ  ، ماْعُلوم   َحق  
ء ، كما أخبر سبحانه وتعالى في اآلية الكريمة أن الفقراء والمحتاجين لهم الحق في أمدوال األانيدا

 إشفاقا عليهم وتقربا إلى اهلل تعالى بهم .
 أما إن حرمناهم هذه األموال وكنزناها ، فإن ذلك يأتي سلبا على أنفسنا وعلى اآلخرين .      

ا فدي سدبيل اهلل ، قدال أما من جانب أنفسنا ، فهو وعيد اهلل تعالى لمن كنز هدذه األمدوال ولدم ينفقهد
  ِباْلَباِطلِ  النااسِ  َلَيْأُكُلوَن َأْمَوالَ  َوالرُّْهَبانِ  اأَلْحَبارِ  مِّنَ  َكِثيرلا ِإنا  َن آَمُنواْ الاِذي َأيَُّها َيا}:اهلل تعالى
دةَ  الدذاَهبَ  َيْكنِدُزونَ  اللادِه َوالادِذينَ  َسدِبيلِ  َعدن َوَيُصدُّونَ   ِبَعدَذاب   اللادِه َفَبشِّدْرُهم َسدِبيلِ  ُينِفُقوَنهَدا ِفدي َوالَ  َواْلِفضا

 .(34)التوبة/{َأِليم  
 فبحرماننا أما من جانب اآلخرين فإنه يأتي سلبا على هذه الفئة المسحوقة من جانب المجتمع ،

اير مشروعة كالسرقة يضطر بعضهم إلى اللجوء للوسائل و لهم يزيد بذلك باسهم وتعاستهم ، بل 
 من أجل سد رمق الحياة .

 
 ويشمل الدعم المالي جانبين :

 األغنياء : الجانب األول : جانب
 األموال ال ليكنزوها ، ويبخلوا بها على الفقراء  نعمة األانياء إن اهلل تعالى أنعم على      

 
 . (1556رقم-3/506)باب ما جاء في صنائع المعروا، ،الترمذي سنن -1
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والمحتاجين ، بل هي أمانة عندهم مدن اهلل تعدالى ، وللمحتداجين نصديب منهدا ، فلدو أن كدل اندي 
مددال أخددرج نصددديبه ، مددا وجددد علددى األرض فقيدددر أو مسددكين أو صدداحب حاجددة . قدددال وصدداحب 

 (25-21/)المعارج{َواْلَمْحُروم لِّلسااِئلِ  ، ماْعُلوم   َحق   ِفي َأْمَواِلِهمْ  َوالاِذينَ }تعالى:
  .ليس للغني فيها اختيار ، فهي حق للفقراء والمحتاجين تاخذ من األانياءفالصدقة واجبة      

 جد أن أبا بكر حارب المرتدين عندما امتنعت عدة قبائل عن تأدية هذا الحق الذي أوجبه فن
اإلسام عليهم ، فجاءه بعض الصحابة ومن بينه عمر بن الخطاب بمهادنتهم ، لخطدورة الموقدا 

وقدال قولتده بكدر المشدهود لده ، إال أنده هندا تغيدر واضدب ،  ذي تمر به المرحلة ، ومع لدين أبديال
 عناقدا منعدوني لدو واهلل المدال حدق الزكداة فدإن والزكداة الصداة بدين فدرق مدن ألقاتلن واهلل" رةالمشهو 
  (1)"لقاتلتهم  اهلل رسول إلى يادونها كانوا

وأصبح المسدلمون يعيشدون  ، حتى زالت الردة عن جزيرة العرب أينما وجوا ومضى يقاتل المرتدين
  (2.) س المرتدين في الجزيرة العربية طاهرة مطهرة من قلق ورج

 
 الجانب الثاني : جانب الدولة:

، وذلدك مدن خدال قيدام الخليفددة فدي دعدم فئدة ذوي االحتياجدات الخاصدة ال كبيدر  ال للدولدة دور  إنّ       
المسددددلم بجمددددع األمددددوال المفروضددددة علددددى الندددداس ، وتوزيعهددددا علددددى المسددددتحقين لهددددا ، كمددددا قددددال 

 (103)التوبة/{ِبَها َوُتَزكِّيِهم ُتَطهُِّرُهمْ  َصَدَقةل  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ }تعالى:
  هنفس َفربط تبوكَ  ةازو  َعن وأصحابه (3)*لبابه أبي تخلا يف تنزلسبب نزول اآلية:    

 ! عليّ  اهلل يتوب أو أموت تىح شرابلا، وال عاملاط أذوق َوال ينفس َأحلُّ  ال واهلل: وقال ،بسارية
ددا يددذوق ال َأيددام َسددبعة فمكددث  يددة،اآل ذههدد تعددالى اهلل نزلأفدد ،عليدده يامغشدد خددرا  حتددى شددرابلا وال طعامل

 ي،يحلندد يالددذ هددو  اهلل سددولر  كددونَ ي تددىح سددينف حددلُّ أ ال اهللِ و : قددالف ،!يددكعل يددبَ ت قددد: هلدد قيددلف
  يمقو  ارد رهجأ نأ يوبتت نم نإ اهلل ولسر  اي: لبابه َأبو الق مث ده،بي فحله  النِبي جاءف
 
 ( .6525رقم -5/15)،الردة إلى نسبوا وما الفرائض قبول أبى من تلق باب صحيح البخاري، -1
،الطبعددددة األولددددى، 21الخاصددددة فددددي حيدددداة الخلفدددداء الراشدددددين رضددددي اهلل عنهم،علددددي بددددن نددددايا الشددددحود ،ص -2

       دار المعمور .  -بهاني -هد، ماليزيا1130-م2005
،وهدددو مدددن  أشدددهر بكنيتددده وهدددو ، رفاعدددة اسدددمه : وقيدددل ،األوسدددي األنصددداري لبابدددة أبدددو المندددذر عبدددد بدددن بشدددير -3
 بددرا يريدد وسدلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع علي سار خافة إلى وعاش النقباء أحد وكان ين،مشهور ال بةصحاال
، كدان مدن بدين السدتة شدهدها كمدن فكدان ، وأجدره ، بسهمه له وضرب ، المدينة على واستخلفه الروحاء من فرده ،

 أنفسدهم فربطدوا وثعلبدة خذام بن وأوس لبابة أبو فجاء ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم في تبوك ،الذين تخلفوا عن رسو 
(، 1/355)انظر أسد الغابة البن األثيدر،).عنك حبسنا الذي هذا ؛ خذها ، اهلل رسول يا:  فقالوا بأموالهم وجاءوا ،

 (.1/173وتقريب التهذيب البن حجر العسقاني،)
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 َأبدا يدا يدكيجز : قدالَ  ،هُسدولر  لىواه  اهلل ىِإل قةصد هلك مالي نم لعَأنخ َوَأن ،الذنبَ  يهاف تَأَصب يتال
 َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ  ):الق عالىت اهلل نألَ  ِن،ثيالثل ركتو  الهم،و مأ ثلث  اهلل ولسر  ذخفأ،  لثالث ةبابل
 (1). َأموالهم خذ: يقل ولم (

قدددال كمدددا  ، ، ومدددن هددداالء المسدددتحقينتعدددالى مسدددتحقي هدددذه األمدددوال و  سدددبحانه وقدددد وضدددح      
َدَقاُت ِلْلُفَقَراء ِإناَما}تعال: َقابِ  ُقُلوُبُهْم َوِفي َواْلُمَالاَفةِ  َعَلْيَها َواْلَعاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ  الصا  َوِفي َواْلَغاِرِمينَ  الرِّ

 (60التوبة/){َحِكيم يم  اللاِه َواللاُه َعلِ  مِّنَ  الساِبيِل َفِريَضةل  اللاِه َواْبنِ  َسِبيلِ 
تدددوفير فدددرص  -2فدددتح المددددارس لتعلددديمهم  -1فدددي عددددة أمدددور منهدددا: كمدددا يكمدددن دور الدولدددة      
 فتح الندوادي الترفيهيدة  -5توفير الرعاية الصحية والبدنية لهم  -1دمجهم في المجتمع  -3العمل 

ال مهمدددا وفعددداالل فدددي تشدددعرهم بدددأن لهدددم دور لالحتضدددانهم ، و كدددل ذلدددك  .معددداملتهم معاملدددة حسدددنة -6
رادتهم لمجتمع بل قد يسبقونا ضرب لنا عمر بن قد و  في بعض األحيان األصحاء في عزيمتهم واه

عبد العزيز الخليفة الخامس مثال عظيمال في مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة والمرضى واأليتام 
 .السبيل وابن والفقراء المساكين طعامإل دارال  اتخذ فقد،

 أن الشددام أمصددار إلددى فكتددب، يصددلحهم ومددا وكسددوتهم أرزاقهددم فسددأل الرقيددق حبصددا لعمددر وجدداء
 القيدام وبدين بينه تحول زمانة به من أو الفالي به من أو مقعد أو الديوان في أعمى كل إلي ارفعوا
 .بخادم الزمنى من اثنين لكل وأمر بقائد أعمى لكل فأمر إليه فرفعوا الصاة إلى
 خمسدة لكدل فدأمر الدديوان والدده علدى جدرى قدد ممدن لده أحدد ال ومدن تديمي كدل إلي ارفعوا أن كتبو 

 (2).بالسوية بينهم يتوزعونه بخادم
 
 الدعم النفسي : -1

 بعضددال مددن الندداس يظددن إهمددال أصددحاب الحاجددات أفضددل مددن االخددتاط بهددم ألنهددم سددوا      
 اآلخرينيشعرون بقصورهم ، وهذا كام مجانب للصحة ، بل هم أكثر الناس حاجة إلى 

ليتقووا بهم في أحلدك الظدروا التدي يمدروا بهدا، والنداظر إلدى الددعم النفسدي يجدده يكدون مدن ثاثدة 
 جوانب وهم على النحو التالي:

 الجانب األول: من اهلل والرسول:
 َأْسدَمعُ  َمَعُكَمدا ِإنانِدي اَتَخافَد ال قَدالَ  ، َيْطَغدى َأن َعَلْيَندا َأوْ  َيْفدُرطَ  َأن َنَخدااُ  ِإناَندا َرباَندا قَداال}قدال تعدالى: 

 (46-15طه){َوَأَرى
 
  (.1/218( ، أسباب النزول،للواحدي،)1/51)  البغوي تفسير -القرآن تفسير في التنزيل معالم -1
 بددددابن المعددددروا القاسددددم أبددددو ،األماثددددل مددددن حلهددددا مددددن وتسددددمية فضددددلها وذكددددر دمشددددق مدينددددة تدددداريخ :انظددددر -2

 .م1556-هد1117والطباعة ،بيروت،الطبعة األولى للنشر الفكر دار( 15/218،)عساكر
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فاآليدددة تظهدددر معيدددة اهلل تعدددالى مدددع موسدددى وهدددارون ، أي لدددن أسدددلمكما ولدددن أترككمدددا ، وأندددا       
معكما أسمع وأرى ، فاطمئنا ألننا سنحفظكما ، فلما سمع موسى هذه الكلمدات أخدذ شدحنة إيمانيدة 

 .ون دون خوا أو جزع قوية ودفعة نفسية ال تقاوم ، فاندفع إلى فرع
في كل  إليه نصر والتثبيت إن كانوا معه والتجاواوهذه سنة اهلل في عباده المامنين ، أن وعدهم ال

  أعلمك إني ،اام يا" :فقالعندما كان خلفه يوما  بن عباسال وقت حين،لقول النبي 
ذا اهلل فاسدأل سدألت إذا تجاهددك تجدده اهلل احفدظ يحفظدك اهلل احفدظ كلمدات  بدداهلل فاسدتعن اسدتعنت واه
 ولددو لددك اهلل كتبدده قددد بشدديء إال ينفعددوك لددم بشدديء ينفعددوك أن علددى اجتمعددت لددو األمددة أن واعلددم

 وجفددت األقددام رفعددت عليددك اهلل كتبدده قددد بشدديء إال يضددروك لددم بشدديء يضددروك أن علددى اجتمعددوا
  (1)"الصحا
ولهدددُم الغدددالبون ، لقولددده  نلهدددُم المنصدددورو  ن عبددداده الموحددددينكمدددا أخبدددر سدددبحانه وتعدددالى أ      
نا ُجنددَدَنا ، اْلَمنُصددوُرونَ  َلهُددمُ  ِإناهُددمْ  ، اْلُمْرَسددِلينَ  ِلِعَباِدَنددا َكِلَمتَُنددا َوَلقَددْد َسددَبَقتْ }تعددالى:  َلهُددمُ  َواِه

 (.173-171الصافات){اْلَغاِلُبونَ 
إلددى دعددم جددة االحتياجددات الخاصددة أكثددر الندداس حا د هددذا األمددر يظهددر لنددا جليددا أن ذويبعدد      

مددرض أو إعاقددة ، فددإن تركندداهم وأهملندداهم ، فددذلك يزيددد مددن أو  نفسددي بعددد مددا أصددابهم مددن مكددروه
أنفسدهم ، أمدا إن سداندناهم ولدو بالكلمدة الطيبدة ،  يكرهدوا أوجاعهم وآالمهم ، بدل نضدطرهم إلدى أن

 .فوسهمواالبتسامة الجميلة ، فهذا يخرجهم من حالتهم النفسية السيئة إلى حالة تطمئن بها ن
 فتقدم القرآن الكريم ليخفا عنهم ويعطي لهم األمل للمستقبل.  

على آل ياسر وهم يعذبون من قريش ولديس لده حدول وال قدوة ليمندع عدنهم  وقد مر النبي صلى 
وا ر لعلهدددم يصدددب ،بالجندددة لهدددم ذلدددك العدددذاب مدددن الكفدددار، إال أنددده كدددان يخفدددا عدددنهم نفسددديال ببشدددارته

  رال آل ياسر فإن موعدكم الجنة".ويحتسبوا وهو يقول لهم "صب
بهددذه الكلمددات يعطددي صددلى اهلل عليدده وسددلم أصددحابه روحددال معنويددة عاليددة تدددفعهم للصددبر والجلددد 

 على عذاب الكفار.
 
 الناس:: الثانيلجانب ا
 اآلباء: -أ

األخطددار التددي قددد  ة فددي توجيدده أبنددائهم إلددىيقددوم علددى كاهددل اآلبدداء مهمددات جليلددة وعظيمدد      
 م ، حتى يتفادوها ، ويخرجوا منها بأقل األضرار .تحيط به

 
 . َصِحيح   َحَسن   َحِديث   َهَذا َقالَ  (2516رقم-1/285سنن الترمذي،) -1
 . (1/315بن هشام،)ال النبوية سيرةال -2
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،  مه الدذين شددوا رحدالهدفتيه من خال نصيحة يعقدوب ألبنائد يسطر ذلك بينلوجاء القرآن الكريم 
َأْبَواب   ِمنْ  َواْدُخُلواْ  َواِحد   َباب   ِمن َتْدُخُلواْ  الَ  َبِنيا  َيا َوَقالَ }قال تعالى:ة عزيز مصر. مقابلإلى مصر ل

قَدة   َتَفرِّ دنَ  َعدنُكم ُأْانِدي َوَمدا مُّ  َفْلَيَتَوكادلِ  َوَعَلْيدهِ  َتَوكاْلدتُ  َعَلْيدهِ  ِإالا ِللّدهِ  اْلُحْكدمُ  ِإنِ  َشدْيء   اللادِه ِمدن مِّ

 .(67/يوسا){ونَ اْلُمَتَوكِّلُ 
 علامنا وقدأن الحسد موجود ، بنجد أن يعقوب عليه السام خاا على أوالده الحسد ، علمال       
 َدْفدع طاقدة فوق أمر الحسد أن أزالل  َعِلم قد سبحانه ألنه الحسد؛ من سبحانه به ذنستعي أن سبحانه
*  َوقَدبَ  ِإَذا َااِسدق   َشدرِّ  َوِمدن*  َخلَدقَ  َمدا َشدرِّ  ِمدن*  اْلَفلَدقِ  بِدَربِّ  َأُعدوذُ  ُقدلْ }:القائدل وهدو له، البشر
 .(5-1/الفلق){َحَسدَ  ِإَذا َحاِسد   َشرِّ  َوِمن*  اْلُعَقدِ  ِفي النافااثَاتِ  َشرِّ  َوِمن

 ألنه يعلم خطورة الحسد  ؛في مكانه الصحيح  السام على أبنائهفخوا يعقوب عليه       
 ، يصبح إنسانا مريضال ، يحتاج إلى دعم ، حتى يخرج منعلى اإلنسان ، فاإلنسان المحسود 

ه مدن هدذا األمدر وذلدك مدن خدال ئدهدذا المدأزق ، فأسدرع نبدي اهلل يعقدوب عليده السدام ، بإنقداذ أبنا
 أن يتفرقوا ويدخلوا من أبواب متفرقة .بنصيحتهم 

 ولدو قحد عدينال : "قدال  النبِدى عدن عّبداس ابدن عنأن العين حق ، ف وقد وضح النبي       
ذ العين سبقته القدر سابق شيء كان   (1)."وافااسل استغسلتم اواِه
عمددل بأسددباب الوقايددة مددن هددذا المددرض ، ولكددن ال اعتددراض علددى مشدديئة  عليدده السدداماهلل  نبديإن 

 َوَعَلْيدهِ  َتَوكاْلدتُ  َعَلْيدهِ  ِإالا ِللّدهِ  اْلُحْكمُ  ِإنِ  َشْيء   اللاِه ِمن مِّنَ  َعنُكم ُأْاِني َوَما}:اهلل النافذة كما قال تعالى

 (.67)يوسا/{اْلُمَتَوكُِّلون َفْلَيَتَوكالِ 
 ذلدددك مدددن النفدددع أمدددا حدددرص، مجدددرد فهدددو اهلل، قددددر مدددن هدددذا بحدددذري عدددنكم ُأْاندددي لسدددت يأ      

عليدده  يعقددوب يعتمددد وعليدده اهلل، إلددى راجددع أمددرهم الَخْلددق فكددل اهلل، أمددر مددن فهددو والتدددبير الحددرص
 (2).مامن كل عليه يعتمد كما ،مالصاة والسا

 
 علماء الدين: -ب

كما ال يجدب أن نغفدل جاندب العلمداء والددعاة ، فلهدم دور فعدال وضدروري إلخدراج المعداقين       
والمرضددى والضددعفاء مددن حددالتهم النفسددية التددي تلبسددت بهددم، وذلددك مددن خددال تددذكيرهم بدداهلل تعددالى 

 صبرهم واحتسابهم . وآياته ، وما أعد اهلل لهم يوم القيامة ب
  َوَبشِّرِ  َوالثاَمَراتِ  َواألنُفسِ  اأَلَمَوالِ  مِّنَ  َواْلُجوِع َوَنْقص   اْلَخواْ  مِّنَ  ِبَشْيء   َوَلَنْبُلَوناُكمْ }قال تعالى:

 
 . (5831رقم-7/13،)َوالرَُّقى ضِ والَمر  الّطبّ  باب ،مسلم صحيح -1
 . (7017، محمد متولي شعراوي، )صالشعراوي تفسير -2
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داِبِرينَ  ناددا ِللّدهِ  ِإنادا قَداُلواْ  مُِّصديَبة   َأَصداَبْتُهم ِإَذا الادِذينَ  ، الصا  مِّدن َصدَلَوات   َعلَدْيِهمْ  ُأولَددِئكَ  * َراِجعدونَ  ِإَلْيدهِ  َواِه

بِِّهمْ    (157-155)البقرة/{اْلُمْهَتُدونَ  َوُأولَدِئَك ُهمُ  َوَرْحَمة   را
يصددبر أصددحابه عندددما شددكوا إليدده شدددة العددذاب الددذي كددان كددان يخفددا و  كمددا أن النبددي       

، فدذلك  ، ويعطي لهدم األمدل للمسدتقبل حتدى ال يصديبهم اليدأس والعجدز يلحق بهم من كفار قريش
 ذاش فمدايخباب بن األرت جاء شاكيا ومتعجال النصر من شدة وهول العذاب الدذي وجددوه مدن قدر 

 .  كان رد المعلم والمربي له
 َنافشدكو  الكعبدة ظدل ىفد ةل بدرد متوسد وهو  اللاهِ  َرُسولَ  َأَتْيَنا :َقالَ  بن األرت َخبااب  ال َعنْ فقد جاء 

 ياخددذ قددبلكم مددن كددان قددد " :فقددال وجهدده ال محمددر  فجلددس الندد اهلل وتدددع َأال الندد تستنصددر َأال افقلندد يددهِإل
 ذِلدك يصدرفه امد تينقفدر  فيجعدل رأسده ىعلد فيجعدل بالمنشدار ىيدات ثدم األرض ىفد له حفريف الرجل
 ذلك يصرفه ام وعصب لحم من عظمه دون ام دِديالح بَأمشاط يمشطوَ  نهيد عن
 إال يخداا امد وحضدرموت صدنعاء بدين امد راكدبال يسدير ىحتّد راأَلمد اهدذ اهلل ليتّمن واهلل دينه عن
  (1)." تعَجُلون ولِكنُكم اَنمه ىَعل بَ والذئ ىتعال اهلل

أن يأخددذوا دورهددم ، وخاصددة فددي أرض فلسددطين ، التددي فيجددب علددى العلمدداء والدددعاة فددي عصددرنا 
يزيد فيها نسبة المعاقين عدن ايرهدا مدن العدالم ،بسدبب وحشدية االحدتال الدذي ال يعدرا لإلنسدانية 

، فدددورهم يكمددن فددي كثيددر مددن المجدداالت ، كعقددد الندددوات واإلرشددادات العامددة والخاصددة  أي رحمددة
قرآننددا وسددنتنا المطهددرة ، كمددا يقومددون بعقددد ورش ألصددحاب القددرارات، لمدددى أهميددة هددذه الفئددة فددي 

ظهددددار أهميددددتهم، ويجددددب أن يدددددمجوا فددددي المجتمددددع ، وأن ُيعطددددوا  العمددددل للنهددددوض بهددددذه الفئددددة واه
خصوصدددية عدددن ايدددرهم ، بهدددذا الدددنفس الكبيدددر مدددن العلمددداء يددددفع أصدددحاب اإلعاقدددات بدددأن يجددددوا 

 ألنفسهم دورا عظيمال ممن حولهم ، ومزيد احترام وتقدير.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ر  ارَ اخت َمن َباب صحيح البخاري، -1  . (6513-5/20،)رِ الكف ىعل انَ َوالهو  لَ والَقت بَ الضا
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 الباب األول
 رعاية أصحاب الحاجات الدائمة

 
 ويتكون من فصلين :

 
 

المفهتتوم والحقتتوق والتترخص المراعتتاة الفصللا الل وا   
 لألعمى واألعرج والمريض والشيخ الكبير.

 
 
 

مفهتتتوم األيتتتتام والفقتتترآء والمستتتاكين   الفصلللا الثللل  ي
 ومظاهر عناية القرآن بهم.
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 الفصل األول

المفهوم والحقوق والرخص المراعاة لألعمى واألعرج  
 والمريض والشيخ الكبير

 
 : ويتكون من أربعة مباحث

 
تعريتف األعمتى واألعترج والمتريض والشتيخ   مبحث ال وا ال

   المسن.
 
قتتتترآن لتتتتذوي اإلحتياجتتتتات توجيهتتتتات ال  مبحللللث الثلللل  يال

 وحقوقهم.
 

 الرخصة التي منحها القرآن الكريم لهم. المبحث الث لث 
 

 نماذج حية تجسد واقعهم. المبحث الرابع 
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 الفصل األول .
 والحقوق والرخص المراعاة المفهوم

 .عمى واألعرج والمريض والشيخ الكبيرلأل
 مباحث : أربعةويتكون من 

 مى واألعرج والمريض لغة واصطالحاا :المبحث األول : تعرف األع
 وفيه أربع مطالب :

 ا األعمى لغة واصطاحال :يتعر  المطلب األول :   
 لغة :األعمى 

 : كالتالي له عدة معاني وهي العمى  (1)،جاء عند ابن منظور
 من العينين كلتيهما .ذهاب البصر كله ،  -1
 َأْعَمدى اآلِخَرةِ  ِفي َفُهوَ  َهدِذِه َأْعَمى ِفي َكانَ  َوَمن}: ىوتأتي بمعنى الراية المعنوية ، لقوله تعال -2

قال الفراء: عدد اهلل نعم الدنيا على المخاطبين ثم قال : " من كان في   (72)اإلسراء/{َسِبيال  َوَأَضلُّ 
هذه أعمى " يعني في نعم الدنيا التي اقتصصناها عليم فهو في نعم اآلخدرة  أعمدى وأضدل سدبيا 

. 
فان أعمى من فدان فدي القلدب ، وال يقدال هدو أعمدى منده  فيقال ي بمعنى عمى القلب ،وتأت -3

 كثير الضال .ألن ذلك ينسب إلى  أعمى قلبه ؛ في العين ، ويقال ما أعماه إنما يراد به ما
 ورجل َعِمي القلب أي جاهل .

 (2).(15)فاطر/{ِصيرُ َواْلبَ  اأَلْعَمى َيْسَتِوي َوَما}:تأتي بمعنى الكافر لقوله تعالى  -1
 
  المصدري اإلفريقدي األنصداري منظدور بدن  القاسدم أبدي ابدن أحمدد بدن  رضدوان وقيل  علي بن مكرم بن محمد -1
.   والنهايدة والجمهدرة وحواشديه والصدحاح والمحكدم التهدذيب بدين فيده جمدع الدذي ، اللغدة فدي العرب لسان صاحب ،

 ومفدردات والدذخيرة والعقدد كاألاداني المطولة األدب كتب من كثيرال  رواختص.  وستمائة ثاثين سنة المحرم في ولد
 ، طدرابلس قضداء وولدي ، عمدره مددة اإلنشداء ديدوان في وخدم ، مجلد خمسمائة مختصراته أن ونقل.  البيطار ابن
 ، ربعده نحدو فدي دمشدق تداريخ واختصدر ، والكتابة والتاريخ واللغة بالنحو عارفال  وكان.  والذهبي السبكي عنه روى
 . وسبعمائة عشرة إحدى سنة شعبان في مات.  رفض با تشيع وعنده
 ( 1/218،)السيوطي،والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغيةانظر 

 ، المقري الفيومي علي بن محمد بن أحمد المصباح المنير،،  (5/105)لسان العرب،ابن منظور، :انظر -2
 م .1551-هد1111نان،الطبعة األولى لب–بيروت -دار الكتب العلمية(، 2/131)
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متعددة، ويقع في المقدمدة منهدا  )اإلعاقة البصرية(والتعريفات العلمية لألعمى اصطالحا :األعمى 
ينطلددق التعريددا القددانوني مددن إجددراءات المسدداعدات و اثنددان: التعريددا القددانوني والتعريددا التربددوي. 

 ون تعريفه عندئذ كما يلي:التي توفرها الدولة لمن تحكم عليه بأنه أعمى، ويك
  

هددو مددن يكددون العجددز فددي البصددر لديدده مددن درجددة تقتضددي تلّقيدده المسدداعدات  التعريتتف القتتانوني:
أقدل أو  200/ 20القانونية. واألساس في تقرير المسداعدات القانونيدة معددل درجدة اإلبصدار وهدو 

  (1)في أفضل العينين ومع المعينات البصرية.
    

فيذهب إلى أن األعمى أو الكفيا هو من فقد بصره أو من عنده عجز  :يأما التعريف التربو 
شديد في البصر من درجة تجعل من الازم تعليمه بطريقة بريل. فإذا كان لدى اإلنسان أو 

الطفل عجز جزئي في البصر قيل عنه إنه كفيا جزئيال، أو إنه يرى جزئيال، ويكون من الازم 
تعمال المكبرات البصرية، أو رسم المقروء باألحرا الكبيرة أو تعليمه قراءة ما هو مطبوع باس

 (2).بوسائل أخرى
،  وصعوبةى عينيه أو كلتيهما، أو يري بجهد هو من فقد إحد ويرى الباحث في تعريف األعمى:

 فيعتمد على اآلخرين ليستمر في حياته كغيره من األصحاء .
 

 :لغة واصطالحاا  عرجف األي: تعر  ثانيالمطلب ال
 لغة :العرج 

 والُعرجة ، الَضَلُع . والُعرجة أيضا ، موضع الَعَرج من الِرجل       جُ رَ األعرج : عرج والعَ 
 والعرجان بالتحريك : يشبه األعرج ، ويقال عرج البناء تعريجال : أي ميله فتعرج .

 ر حقبا.والعرج في اإلبل : كالحقب ، وهو أن ال يستقيم مخرج بوله ، فيقال : حقب البعي -
 . النعراجهماويأتي بمعنى النهر والوادي ،  -
 ، أي ارتقدددى ، فيقدددال عدددرج فدددي الدرجدددة والسدددلم يعدددرج عروجدددال  االرتقددداء والصدددعودوتدددأتي بمعندددى  -

وحُ  اْلَماِئَكةُ  َتْعُرجُ }لقوله تعالى :  وصعد  إليه سبحانه وتعالى         أي تصعد  (1/المعارج) {ِإَلْيهِ  َوالرُّ
 وقفدددت مدددا أي بالتثقيدددل الشددديء علدددى" َعراْجدددتُ " ومدددا يقدددال:عندددى الوقدددوا عندددد الشددديء ،ويدددأتي بم -

 .عنده
 
( اسدان أبدو فخدر -علدم الدنفس –)التربيدة والفندون  -  http://www.arab-ency.comالموسوعة العربية،  -1
بعدددددة األولدددددى (،دار المسددددديرة للنشدددددر والتوزيدددددع والطباعة،الط130اإلعاقدددددات المتعدددددددة، د.مصدددددطفى القمدددددش،)ص، 

 هد .1132-م2011
 نفس المرجع السابق.  -2
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 (1).ويأتي بمعنى العدول عن الشيء، يقال عرجت عنه أي عدلت عنه وتركته -
 

 اصطالحاا: األعرج 
هم تلك الفئة من األفراد الذين يتشدكل لدديهم عدائق يحدرمهم مدن القددرة  وصحيال  المعوقين جسميال  -

حركية بشكل عادي مما يادي إلدى عددم حضدورهم المدرسدة مدثال الجسمية والعلى القيام بوظائفهم 
أو أنه ال يمكنهم من التعلم إلدى الحدد الدذي يسدتدعي تدوفير خددمات تربويدة وطبيدة ونفسدية خاصدة 

.(2)  
ممارسددة  عدددم سددواءل جزئيددة أو كليددة تعمددل علددى ،برجلدده إعاقددةكددل إنسددان بدده  هوالباحددث: يددرى -

 حياته الطبيعية كأقرانه.
 

 لغة واصطالحاا : مريضف الي: تعر  ثالثب الالمطل
 لغة : المرض 

 ومن هذه المعاني:من المعاني  ال جاء للمرض كثير 
السقم وهدو ضدد الصدحة ، وكدل مدا ضدعا فقدد مدرض ، وليلدة مريضدة إذا تغيمدت السدماء فدا   -

أي مدددريض ، فيددده انحدددراا عدددن الصدددواب . وليلدددة َمِرَضدددت أظلمدددت ونقدددص ور  يكدددون فيهدددا ضدددوء .
 ا.نوره
ألن أصدددل المدددرض النقصدددان،فيقال بددددن مدددريض نددداقص القدددوة. وقلدددب  وتدددأتي بمعندددى الدددنقص؛ -

 مريض أي ناقص اإليمان.
أي فتدور عمدا أمدر  (32)األحزاب/{َمَرض   َقْلِبهِ  ِفي الاِذي َفَيْطَمعَ }لقوله تعالى: ويأتي بمعنى الفتور -

 اهلل به وُنِهَى عنه 
بددددي المددددرض إظددددام الطبيعددددة واضددددطرابها بعددددد صددددفائها .وروي عددددن أعراويددددأتي بمعنددددى الظلمددددة -

 . (3)واعتدالها.
 {َمَرضدال  اللادهُ  فَدَزاَدُهمُ  مادَرض   ُقلُدوِبِهمِْت }:الشدك لقولده تعدالى كمدا جداء فدي كتدب التفسدير بمعندى -

 (1)في قلوبهم شكال ووهمال . أي (10)البقرة/
 
 .(2/101)المقري الفيومي علي بن محمد بن حمدأ ،المصباح المنير، (5/115لسان العرب البن منظور،) -1
 (.75اإلعاقات المتعددة،د.مصطفى القمش،)ص -2
 (.1181-6/1180لسان العرب ،ابن منظور،) -3
 . (1/157،)القرطبي تفسير ، القرآن ألحكام الجامع ، (1/58،البن كثير،)العظيم القرآن تفسير :انظر -1
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 هدذا مدن علدمويُ  بالفعدل" َضداراة  " الطبدع عدن خارجدة حالدة" الَمَرُض فد"كما جاء المرض بمعنى التعدب 
 ( 1). المرض عن أعراض واألورام اآلالم أن
 

 اصطالحا:المريض 
  (2)"الخاص االعتدال عن فيخرجه للبدن يعرض ما هو المرض" :عرفه الجرجاني -
 دراكددهإ بدده يفسددد ، لدده يعددرض لفسدداد الطبيعددي اعتدالدده عددن خروجدده هددو" عرفدده ابددن الجددوزي : -

مددا والشددلل والصددمم كددالعمى بالكليددة إدراكدده يددذهب أن فإمددا الطبيعيددة وحركتدده  إدراكدده يددنقص أن واه
مددددا إدراكدددده اسددددتقامة مددددع اإلدراك آالت فددددي لضددددعا  هددددي مددددا خدددداا علددددى األشددددياء يدددددرك أن واه

  .(3)"عليه
 فدي تقصدير أو نفداق أو علدة مدن الصدحة حدد عدن اإلنسدان بده خدرج مدا كدل" وعرفه ابن فارس: -

  (1)"أمر
، فيعرضدده  يددرى الباحددث أن المددرض هددو: خددروج البدددن عددن فطرتدده السددليمة التددي خلقدده اهلل عليهددا

 اآلخرين إما كليال أو جزئيا ،بسبب العلة التي اعترضت جسده. ل  الحتياج
 

 : (5)والمرض نوعان
 النوع األول : مرض القلوب :

 . وميت وسقيم صحيح إلى القلوب نقسموت
دون شددوائب  بدده اهلل أتددى مددن إال القيامددة يددوم ينجددو ال الددذي هددو :أو السددليم الصددحيح القلددب  -1

 اللادهَ  َأتَدى َمدنْ  ِإالا  * َبُندون َوال َمال   َينَفعُ  ال َيْومَ }: تعالى قال كما ومعاصي ، وهو المسمى بالسليم .

 ( 85-88/الشعراء){ِبَقْلب  َسِليم  
عالى ، وسليم  في حبه وطاعته لربده عدز وجدل ، لم من كل شهوة ومعصية هلل توهو القلب الذي سُ 

 فينهاه ويبعده عن سخط اهلل ويقربه من مرضاته .
يمان به القلب السقيم أو المريض -2 خاص له ، : وهو قلب العاصي ، قلب به محبة اهلل واه  ، واه

  في والفساد العلو وحبولكن خالط ذلك حب الشهوات والكبر والحسد ،  ، وتوكل عليه
 
 (.2/568مصباح المنير،للفيومي،)ال -1
 هد 1105 األولى الطبعة ، بيروت – العربي الكتاب دار ،الجرجاني علي بن محمد بن علي ،التعريفات -2
 . (1/56، دار ابن الجوزي ،) الجوزية قيم ابن ،الشيطان مصائد من اللهفان إااثة -3
 (1/157،للقرطبي،)القرآن ألحكام الجامع -1
 {(،بتصرا15-11/}1،دار ابن الجوزي ،)الجوزية قيم ابن ،الشيطان مصائد من ناللهفا إااثة -5
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 َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداةِ  َرباُهم َيْدُعونَ  الاِذينَ  َمعَ  َنْفَسكَ  َواْصِبْر }وايرها. قال تعالى: بالرياسة األرض
 (.28)الكها/ {َياِة الدُّْنَيااْلحَ  ِزيَنةَ  ُتِريدُ  َعْنُهمْ  َعْيَناكَ  َتْعدُ  َوال َوْجَههُ  ُيِريُدونَ 

 َأِليم   َعَذاب   َمَرضال َوَلُهم اللاهُ  َفَزاَدُهمُ  ماَرض   ُقُلوِبِهم ِفي}كما حدث اهلل تعالى عن قلب المنافقين فقال:

 (10البقرة/){َيْكِذُبونَ  َكاُنوا ِبَما
 في مرضا وليس الدين في مرض هذا قال مرض قلوبهم في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال

 زادهم قال مرضا اهلل فزادهم اإلسام في دخلهم الذي الشك والمرض المنافقون وهم األجساد
  (1).رجسال 
 اآلخرة عن وافلتهم لها وحبهم الدنيا إلى بسكونهم أي" َمَرض   ُقُلوِبِهمْ  ِفي:" المعاني أرباب وقال

عراضهم  اهتمام إلى ذلك من يتفراوا فلم الدنيا هموم عليهم وجمع أنفسهم، إلى كلهمفو عنها  واه
  (2).بالدين

: وهددو قلددب الكددافر، الددذي ال يعددرا للحددق طريقددا ويحددارب اهلل فددي جرائمدده ليددل القلددب الميددت  -3
 ومجالسددته ، سددم ومعاشددرته سددقم القلددب هددذا صدداحب فمخالطددة نهددار ، فقلبدده ميددت ال حيدداة فيدده ،

 (28/)الكها {ُفُرطلا َوَكاَن َأْمُرهُ  َهَواهُ  َواتاَبعَ  ِذْكِرَنا َعن هُ َقْلبَ  َأْاَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َوال} قال تعالى: .هاك
المددامن )السددليم( يميددز  فددي حياتدده بددين الحددق والباطددل والنددافع مددن  قلددبمددن ذلددك أن  يتضددح لنددا
  .ه للخيردليلالمامن  قلبالضار ، ف

 
 : مرض األبدان النوع الثاني :

دواء وطبيددب إنمددا هددو مددرض عضددوي ، يحتدداج إلددى قددال ، يوهددو المددرض الددذي لدديس للقلددب بدده طر 
 قدال ؟ أنتدداوى: قدائلين األعدراب سدأله لمدا،  النبدي أخبدر  وجراح ، ليكشا عليده ويعاينده ، كمدا

 دواء لده وضدع إال داء يضدع لدم وجدل عدز اهلل فدإن تدداووا اهلل عبداد يدا نعدم": والسدام الصداة عليه
  (3)"الهرم اير

 ومرض األبدان نوعان :
بالتداوي منه، وأكد على ذلدك ألن اهلل تعدالى وضدع لده دواء  ا يرجى براه: وقد أمر النبي م -1

 وشفاء .
مددرض مددزمن: وهددو المددرض الددذي ياكددد الطددب أندده لدديس لدده شددفاء فددي الوقددت الحاضددر، ولددم  -2

 يكتشا الطب له دواء، فيبقى المريض على حاله حتى الوفاة .
 
 (.1/58تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،) -1
 (.1/157،)تفسير القرطبي(،)القرآن ألحكام الجامع :انظر -2
  (.7سبق تخريجه في )ص -3
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 لغة واصطالحاا : الشيخ الهرم )المسن(ف يتعر  :رابعالمطلب ال
 السدن فيده اسدتبانت مدن:  والشديخون الشديخقال الفيروز آبادي فدي القداموس المحديط:  لغة:الشيخ 

 وشديخة وأشدياخ وشديوخ شيوخ:  الثمانين إلى أو عمره آخر لىإ وخمسين إحدى أو خمسين من أو
  . وشييخ شييخ:  وتصغيره ومشايخ ومشيخاء ومشيوخاء ومشيخة ومشيخة وشيخان وشيخة
  (1).قليلة وشويخ

 شأن من كان لما علمه يكثر عمن بيننا فيما به يعبر وقد ،الشيخ السن فى طعن لمن يقالو 
 َبْعِلددي هددذا:  قددال ، والتشددييخ والشدديخ الشدديخوخة بددين شدديخ ويقددال ومعارفدده تجاربدده يكثددر أن الشدديخ
 (2).َكِبير   َشْيخ   َوَأُبونا - َشْيخال 

 القددوة وضددعا والهدرم الشدديخوخة يوهدد (70)النحدل/{َأْرَذِل اْلُعُمددرِ  ِإلَددى ُيددَردُّ  ماددن َوِمدنُكم}قدال تعددالى:
  (3).الفكر وضعا الخوا من األحوال وتناقص والفهم والعقل

 
 اصطالحا:يخ الهرم الش

 أن إلدددى جليددة ظدداهرة نقصدددانات اإلنسددان فددي يظهدددر أن هددو"قددال الددرازي: الشددديخوخة أو الكهولددة: 
  (1)."ويهلك يموت

 يرى الباحث: هو ضعا يازم الرجل الكبير في سن الشيخوخة دون وجود دواء لشفاءه.
ة مدن مجمدوع سدكان مليدون نسدم 161م فدي العدالم 2001وقد بل  عدد كبار السن)المسنون( عدام 

 مليون نسمة. 1003العالم، ويزداد العدد بمقدار 
ويتوقددع أن يصددل  م2005ألددا مسددن فددي األراضددي الفلسددطينية خددال العددام  115 كلددأن هنا كمددا

% . كمدا يتوقدع أن يصدل العددد إلدى 503م بزيادة مقددارها 2010ألا في العام  126عددهم إلى 
  (5)م .2005% مقارنة بعام 1501ها م بزيادة مقدار 2020ألا في العام  172

 
 
 .بيروت-الرسالة ماسسة ،(325،)صالفيروزآبادي يعقوب بن محمد،المحيط القاموس -1
 (.3112،)العرب سجل سسةا م ،اإلبيارى إبراهيم ،القرآنية الموسوعة -2
 (.15-10تفسير القرآن العظيم،ابن كثير) -3
 .(11/30رازي،)،الفخر الالغيب مفاتيح أو الكبير التفسير -1
(،تموز/يوليدو 5كبار السن في األراضي الفلسدطينية حقدائق وأرقام،الجهداز المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني،)ص -5

 هد.1126-م2005
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 . : توجيهات القرآن لذوي االحتياجات وحقوقهمث الثانيالمبح
 يحة حرصال من القرآن الكريم بأصحاب الحاجات ، نجده قد وجههم التوجيهات الصح      

ن ويجددددوا مدددبهدددا ،  التدددي فيهدددا سدددعادتهم فدددي الددددنيا واآلخدددرة، كمدددا أنددده وضدددع لهدددم حقوقدددا ليستأنسدددوا
 . يساندهم ويدعم باتجاههم

 وفيه مطلبان:ًا 
 المطلب األول: توجيهات القرآن الكريم لهم.

 ألنهم بأحوج ما يكونوا لآلخرين  ؛ كريم ليراعي مصالح أصحاب الحاجاتجاء القرآن ال    
 اندوهم بكل ما يملكون وأقلها ولو كلمة تخفا عنهم وتشفي بها قلوبهم المكسورة،فنجدليس

بعددض التوجيهددات ، فحددثهم علددى الصددبر ،وعدددم  مالقددرآن الكددريم طبددق ذلددك عمليددال ،فبدددأ بإعطددائه
 اليأس . 

 الصبر والرضا بقضاء اهلل تعالى : أوالا:
اقت بدددك الددددنيا ، واسدددتحكمت األزمدددات ، ، فدددإن ضددد االبدددتاءمدددن سدددنة اهلل تعدددالى فدددي خلقددده       

ألنه الوحيد الذي يخرجك من كدل هدم  بالصبر والرضا بقضاء اهلل تعالى ؛، فعليك بابتاءوأصبت 
 وام وضيق .

فيظن بعض الناس أنهم خلقوا في هدذه الددنيا ، ولدن يجددوا بهدا إال السدعادة ، ولكدنهم افلدوا أن اهلل 
يمدانهمو صدبرهم ، ليختبدر  تعالى خلقهم ووضع بينهم االبتاءات بداهلل تعدالى الدذي قدال فدي محكدم  اه

ددا اْلَجناددةَ  تَددْدُخُلواْ  َأن َأْم َحِسددْبُتمْ }:آياتدده دداِبِرينَ  َوَيْعلَددمَ  َجاَهددُدوْا ِمددنُكمْ  اللاددُه الاددِذينَ  َيْعلَددمِ  َوَلما آل ){الصا
 (142/عمران

 القدرح مسدهم لمدا أنهم وذلك تهنوا(،إذا تفحصنا جملة أم حسبتم لوجدنا معطوفة على ما قبلها )وال 
 وجدده ال أن اهلل بدددر،بين يددوم شدداهدوه الددذي النصددر مثددل يشدداهدوا لددم حيددث الددوهن واعتددراهم فحزنددوا
 لدم إذا يحصدل ال مرادوبهم هدو الدذي الجندة دخدول أن: هندا لهدم بدين ثدم تقددمت، التدي للعلل للوهن
 فقددد ذلددك، دون يحصددل الجنددة خددولد حسددبوا فددإذاوالصددبر عليدده،  الدددين نصددر فددي نفوسددهم يبددذلوا
 .واأأخط
ددداِبُرونَ  ُيدددَوفاى ِإناَمدددا}قدددال تعدددالى: ين أجدددرال عظيمدددال،ر جعدددل اهلل للصددداب كمددا  ِبَغْيدددرِ  َأْجدددَرُهم الصا

 أوطدانهم مفارقدةللصابرين هذه النعمة يوم القيامدة بسدبب فإن اهلل تعالى يعطي  (10الزمر/){ِحَساب  
، فهددذا الخيددر وازديدداد اهلل طاعددة فددي البايددا واحتمددال صددصالغ تجددرع مددن ايرهددا وعلددى وعشددائرهم
 (1).الحّساب حساب إليهيهتدي ألجر ال 

 
 (.23/218أللوسي،)ا ،المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -1
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كل ما يصيب المامن خير ساء مدن سدراء أو ضدراء،ألنهم جميعدا مدن عندد اهلل  بل جعل النبي 
 المدامن ألمدر عجبدا : " اهلل رسدول قدال :قدال صدهيب عدنجداء . ق الخير والشدرتعالى الذي خل

ن لدده خيددرا فكددان شددكر سددراء أصددابته إن للمددامن إال ألحددد ذاك ولدديس خيددر كلدده أمدره إن  أصددابته واه
  (1)"له خيرا فكان صبر ضراء

 (2)"للمامن إال ألحد ذلك وليس ورواية عند اإلمام ابن حبان"
، فكدددل قضددداء اهلل تعدددالى ر والشدددكر يختصدددان بدددالمامن وحدددده دون ايدددرهأي ذلدددك الخيدددر مدددن الصدددب

 .للمامن خير
  اهلل رسددول سددمعا أنهمددا هريددرة وأبددى سددعيد أبددى عددنيكفددر السدديئات، فقددد جدداء  االبددتاءكمددا أن 

 مدن بده كفدر إال يهمده الهدم حتدى حزن وال سقم وال نصب وال وصب من المامن يصيب ما" :يقول
  (3)"سيئاته

( بده يجدز سدوءا يعمل من) نزلت لما قال هريرة أبى عنفكة يشتاكها المامن له بها أجر حتى الشو 
 المسدلم بده يصداب ما كل ففى وسددوا قاربوا" : اهلل رسول فقال شديدا مبلغا المسلمين من بلغت
  (1)"يشاكها الشوكة أو ينكبها النكبة حتى كفارة

تذهيب عيناه أو رجله أو يصاب ببلدوى كبيدرة فإذا كان هذا أجر من يشتاك بشوكة ، فكيا بالذي 
 األجر يكون أعظم عند اهلل تعالى إذا صبروا ورضوا بقضاء اهلل تعالى. ، فإن ذلك

  :مراتب  أربع   تعالى يمان بقضاء اهللواإل
اإليمددان بعلددم اهلل تعددالى المحدديط بكددل شدديء، فدداهلل تعددالى محدديط وعددالم بأرزاقندددا  المرتبتتة األولتتى:
 قَددْ  اللادهَ  َوَأنا  قَدِدير   َشدْيء   ُكدلِّ  َعلَدى َأنا اللادهَ  ِلَتْعَلُمدوا}ندا وحركاتندا وسدكناتنا قدال تعدالى:وصدحتنا وآجال

ا َشْيء   ِبُكلِّ  َأَحاطَ   (12 /الطاق){ِعْلمل
دا}الددذي لدم يفدرط بشدديء: قدال تعددالى : اإليمدان بكتدداب اهلل تعدالىالمرتبتة الثانيتتة :  ْطَندا ما  ِفدي َفرا

 (38 /األنعام){ُيْحَشُرونَ  َربِِّهمْ  ِإَلى ُثما  َشْيء   نمِ  الِكَتابِ 
 َيُقولَ  َأنْ  َشْيئلا َأَرادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإناَما}اإليمان بمشيئة اهلل النافذة وقوته الشاملة قال تعالى:لمرتبة الثالثة:

 (82 /يس){َفَيُكونُ  ُكنْ  َلهُ 
 
 (.7652 قمر -8/227،)خير كله أمره المامن باب صحيح مسلم، -1
 رقم-7/155)،السراء عند والشاكر الضراء عند الصابر للمسلم الخير إثبات ذكرباب  صحيح ابن حبان، -2

2856). 
 ،يشاكها الشوكة حتى ذلك نحو أو حزن أو مرض من يصيبه فيما المامن ثواب باب صحيح مسلم، -3
 (.6733 رقم-8/16)
 .(6731 رقم-8/16) ،نفس المصدر السابق -1
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اإليمددان بددأن اهلل تعددالى خددالق كددل شدديء ، فمددا يوجددد شدديء فددي األرض وال فددي الرابعتتة:  بتتةالمرت
 َربُُّكدمْ  َذِلُكدُم اللادهُ } السدماء إال خلقده سدبحانه وتعدالى حتدى حركاتندا وسدكناتنا وأعمالندا ، قدال تعدالى:

  (1)(62 /اافر){ُتْاَفُكونَ  َفَأناى ُهوَ  ِإالا  ِإَلهَ  الا  َشْيء   ُكلِّ  َخاِلقُ 
 كذلك قد يكتب القدر على البعض صنوفال من االبتاء ربما انتهت بمصارعهم ، وليس أمام 

 لنكرس جهودنا يم . وما دامت الحياة امتحانال فيستقبل الباء الوافد بالصبر والتسل الفرد إال أن
  (2)للنجاح فيه .

 
 وينقسم الصبر إلى أربعة أقسام :

 الصبر على طاعة اهلل تعالى : -1
تحتداج إلدى جهددد كبيدر ليسدتمر اإلنسددان علدى طاعدة اهلل عدز وجددل ، أمدا اإلنسدان الددذي  هدي      

يعبددد اهلل تعددالى لفتددرة ثددم يتددرك ، فددا يعددد نفسدده مددن الصددابرين ، ألن طاعددة اهلل تعددالى تحتدداج إلددى 
  (99/الحجر) {ينُ اْلَيقِ  َيْأِتَيكَ  َحتاى َرباكَ  َواْعُبدْ }: ى في حق النبي استمرارية كما قال تعال

داِة َواْصدَطِبْر  َأْهلَدكَ  َوْأُمدْر } تعدالى فدي حدق الصداة :وقدال   َنْرُزقُدكَ  ناْحدنُ  ِرْزقلدا َنْسدَأُلكَ  ال َعَلْيهَدا ِبالصا

 (132 /طه){ِللتاْقَوى َواْلَعاِقَبةُ 
ذي على مودة المامنين الطائعين وعشرتهم هو من الصبر ال اإلبقاءثم وضح سبحانه وتعالى ،أن 

عن الرفقة الصالحة ولدم  ابتعدتيجب على المسلمين التمسك به ، ألن النفس أمارة بالسوء ، فإن 
 َوال َوْجَههُ  َواْلَعِشيِّ ُيِريُدونَ  ِباْلَغَداةِ  َرباُهم َيْدُعونَ  الاِذينَ  َمعَ  َنْفَسكَ  َواْصِبْر } لك الخسرانتصبر عليها نا

 َوَكداَن َأْمدُرهُ  َهدَواهُ  َواتاَبدعَ  ِذْكِرَندا َعدن َقْلَبدهُ  َأْاَفْلَندا َمدنْ  ُتِطدعْ  َوال اْلَحَيداِة الددُّْنَيا َندةَ ِزي ُتِريددُ  َعدْنُهمْ  َعْيَنداكَ  َتْعددُ 

 (28 /الكها){ُفُرطلا
الصددبر بعددد ذكددر اليتددامى والمسدداكين وابددن السددبيل والسددائلين وايددرهم ممددن ذكرتدده  كمددا قددرن تعددالى

م أكثددر الندداس تحتدداج إلددى صددبر وجلددد ورضددا بقضدداء اهلل اآليددة الكددريم ، لتدددلل داللددة واضددحة أنهدد
 اآلِخدرِ  ِباللادِه َواْلَيدْومِ  آَمدنَ  َمدنْ  َولَددِكنا اْلبِدرا  َواْلَمْغدِربِ  اْلَمْشدِرقِ  ِقَبدلَ  ُوُجدوَهُكمْ  ُتَولُّدواْ  َأن اْلبِدرا  ْيَس لد}:َ تعدالى

 السادِبيلِ  َواْبدنَ  َواْلَيتَداَمى َواْلَمَسداِكينَ  اْلُقْرَبدى َذِوي ُحبِّدهِ  ىَعلَد اْلَمدالَ  َوآتَدى َواْلِكتَداِب َوالناِبيِّدينَ  َواْلَمآلِئَكدةِ 

َقابِ  َوِفي َوالساآِئِلينَ  َكاةَ  َوآَتى َوَأَقاَم الصااةَ  الرِّ اِبِرينَ  ِإَذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الزا  اْلَبْأَساء ِفي َعاَهُدوْا َوالصا

رااء   (177 البقرة/) {اْلُمتاُقونَ  ُهمُ  َوُأولَدِئكَ  الاِذيَن َصَدُقوا ولَدِئكَ أُ  اْلَبْأسِ  َوِحينَ  والضا
 
معددارج القبددول بشددرح سددلم الوصددول إلددى علددم األصددول، الشدديخ حددافظ بددن أحمددد الحكددي،دار ابددن القدديم للنشددر  -1

 .(3/520م)1555-هد 1115والتوزيع،ط الثالثة
 .م1580-هد1100دمشق ،الطبعة الثانية –القلم  ( ، طباعة دار125خلق المسلم،محمد الغزالي،)ص -2
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 الصبر على ترك المعاصي : -2
وترك المعصية هي مدن أخطدر األمدور التدي يتعدرض لهدا المسدلم ، فدإن ابلديس أقسدم وأصدر       

فنحن في صراع مرير وكبير مع أن يغوَي بني آدم ، وأن يخرجهم من الجنة كما أخرج أبونا آدم ،
من الصدددادق الدددذي عدددرا الغايدددة التدددي خلدددق ألجلهدددا ، ومتددديقن بمدددا أعدددده اهلل كدددن المدددا لالباطدددل ، و 

 للصابرين ، يدفعه ذلك إلى الصبر في ترك المعصية .
 َعَلْيَنا َأْفِرغْ  َرباَنا}قال تعالى: ، الدعاء وااللتجاء إلى اهلل ، ومن أساليب الصبر على ترك المعصية

 (126/األعراا){ُمْسِلِمينَ  َوَتَوفاَنا َصْبرلا
بدأن يصدلبهم ويقطدع أيدديهم وأرجلهدم مدن بموسدى عليده السدام توعددهم فرعدون  ةعندما أسلم السحر 

خاا ، فدعوا اهلل تعالى أن يصبرهم ويثبتهم ويصب عليهم الصبر صبال من شدة ما سيعانوه من 
  (1)في وجه فرعون. االبتاء

 
 : هامصاعبو الحياة الصبر على مكابدة  -3
سدلم أالدب األوقدات ، أو مدن حددين آلخدر ، إلدى مصدائب وابدتاءات وأحدزان فددي يتعدرض الم      

 ألنها قد تحدث للمسلم في أالب األحيان . لدنيا ، فهو بحاجة إلى صبر وجلد ؛حياته ا
وجرائمدده  االحددتال وال يددزال يعدداني مددن ويددات والشدعب الفلسددطيني مددن أكثددر الشددعوب الددذي عدانى

وآخرهدا أيامندا ،  النداس مثلده فدي يعدرا لدم اع ادزة ، حصدارال مدن حدين آلخدر ، وآخرهدا حصدار قطد
بأحددددث  فدددي نظدددرهم مسدددتهدا ، فالكدددل حدددرب شدددعواء ، لدددم تدددرحم اإلنسدددان وال الحجدددر وال الشدددجر

المتطددورة التددي يسددتخدمها هددذا العدددو الظددالم ،حيددث فددي حربدده علددى اددزة عددام  ةالتكنولوجيدداألسددلحة 
ل ليفتدك بده، ويصديب مدن يصديب ويقتدل مدن م استخدم كدل قوتده أمدام شدعب أعدز 2005-م2008
 َوَلَنْبُلَوناُكمْ }: تعالى ، وقد سطر القرآن الكريم بين دفتيه مصائب الدنيا والصبر عليها كما قال يقتل

دنَ  ِبَشدْيء   دنَ  َواْلُجدوِع َوَنْقدص   اْلَخدواْ  مِّ داِبِرينَ  َوَبشِّدرِ  َوالثاَمدَراتِ  َواألنفُدسِ  اأَلَمدَوالِ  مِّ  ِإَذا ينَ الادذِ *  الصا

نادا ِلّلهِ  ِإناا َقاُلواْ  مُِّصيَبة   َأَصاَبْتُهم بِِّهدمْ  مِّدن َصدَلَوات   َعَلْيِهمْ  ُأولَدِئكَ  * َراِجعونَ  ِإَلْيهِ  َواِه  َوُأولَددِئَك ُهدمُ  َوَرْحَمدة   را

 (157-155)البقرة/{اْلُمْهَتُدون
 ب ؟ ومدددا هدددو أجدددريلدددو سدددأل سدددائل مددداذا عسددداي أن أفعدددل إن جددداءتني المصدددائب مدددن جانددد      

 ؟ وثوابي عند اهلل تعالى
 ندددالقدددد أجابدددت اآليدددات السدددابقة عدددن كدددل تسدددااالتنا ، بالصدددبر والرضدددا بمدددا قسدددمه اهلل تعدددالى لندددا ألن

  الصابرون أولئك ، ثم بعد ذلك تأتي الجائزة من موالناراجعون إليه في نهاية المطاا . 
 
 ( .1301ير الشعراوي،)ص( ، تفس7/261،القرطبي) القرآن ألحكام لجامعا -1
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حسددان ، خددالقهم مددن عظيمددة مغفددرة لهددم ، الكريمددة الصددفات بتلددك الموصددوفون المحتسددبون  مندده واه
  بالتسليم الصواب لطريق ،المهتدون ُهمُ  وأولئك ، وآخرتهم دنياهم في يشملهم سبحانه
 بده يدأذن لدم مدا عدنهم صددر حتدى ، صددمتها عندد جزعدوا ممدن ايدرهم دون المصديبة صددمة وقت
  . (1)اهلل

 .ىبل قلت الجنة أهل من امرَأة أِريك أال اس  عب ابن لي قال :قال َرَباح   ىَأب بن َعطاءعن 
ندي أصدَرع إندي :قالددت  النبدي أتدت اءُ ودالساد المدرأة هدذه :قدال  ِإن » قددال. لدي اهلل فدادع شداَتكأ واه
ن الَجنة ولك صبرت شئت  فدادع أَتكشادا فدإني قالدت. رَأصدبِ  َقالت. َيكِ ُيعاف أن اهلل تُ دعو  ِشئت واه
  (2).اله افدع. أتكشاا ال نأ اهللَ 
 الى من أجل شديء أسدمى وأعظدم وعدد بهدا النبديفالمرأة آثرت الصبر والرضا بقضاء اهلل تع      
 ا أصحاب النبي أال وهي الجنة . الجنة التي فهمه .  

والده ، ألن األوالد عنددد الوالدددين ولددذلك وعددد النبددي الكددريم ، بالجنددة لكددل مددن صددبر علددى فقددد أحددد أ
هدددم زيندددة الحيددداة ، ومدددن الصدددعب أن يصدددبر اإلنسدددان علدددى فقدددد أحددددهما ، فجددداءت السدددنة لتخفدددا 

 :" َ  اهللِ  رسول قال  قال العاص بن وعمر  بن اهللِ  َعبد ، عنالصدمة ولتصبر أصحاب البلوى 
 هب أمر ام وقال واحتسب برفص األرض أهل من بصفيه ذهب اِإذ المامن لعبده ىيرض ال اهلل ِإن

  (3)"الجّنة دون ِبثواب
 :قال ثابت عنف،  ويعظم أجر الصبر في اللحظات األولى للمصيبة التي يقع بها المسلم      

  (1)"األولى الصدمة عند الصبر" :قال  النبي عن عنه اهلل رضي أنسال  سمعت
 
 األعداء :الصبر على جهاد  -4

ين بالجهاد وجعله من أهم أسس وقواعد اإلسام ، ثدم ميدزه عدن عيدره مدن لقد ابتلى اهلل المسلم    
 العبادات ، بأن جعله ذروة سنام اإلسام .

اِبِرينَ }قال تعالى: رااء اْلَبْأَساء ِفي َوالصا  {اْلُمتاقُدون ُهدمُ  َوُأولَددِئكَ  الادِذيَن َصدَدُقوا ُأولَددِئكَ  اْلَبدْأسِ  َوِحدينَ  والضا
 (177 /َ البقرة)
،جب بن ذامع نعو   (5)" اهلل يلبِ س يفِ  الجهاد اإِلسام سنام ذروة: " قال  النِبي َأن ل 
 
 (.1/111،)طنطاوي سيد محمد ، للقرآن الكريم الوسيط التفسير -1
 اْلُمْاِمنِ  َثَوابِ  باب صحيح مسلم ، ، (5652رقم-7/116،)الريح من يصرع من فضل بابصحيح البخاري، -2

 (6736رقم-8/16) ُيَشاُكَها الشاْوَكةِ  َحتاى َذِلكَ  َنْحوِ  َأوْ  ُحْزن   َأوْ  َمَرض   نْ مِ  ُيِصيُبهُ  ِفيَما
 .(1870رقم  -1/323،)َواْحَتَسبَ  َصَبرَ  َمنْ  َثَوابُ ،باب النسائي سنن -3
 .(1302رقم-2/83،)األولى الصدمة عند الصبر باب،صحيح البخاري -1
 .(22051رقم-36/375عاذ ابن جبل )، باب حديث محنبل بن أحمد اإلمام مسند -5
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وجددداءت اآليدددات القرآنيدددة لتوضدددح وضدددوحا جليدددا فضدددل الجهددداد والمجاهددددين عندددد اهلل تعدددالى ، وقدددد 
 ة وعدها اهلل إليهم .مفضلوا على القاعدين بأجور عظي

َررِ  ُأْوِلي َاْيرُ  اْلُمْاِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي الا }قال تعالى:  اللاِه ِبَأْمَواِلِهمْ  َسِبيلِ  اِهُدوَن ِفيَواْلُمجَ  الضا

لَ  َوَأنُفِسِهمْ  لَ  اللاُه اْلُحْسَنى َوَعدَ  َوُكداا  َدَرَجةل  اْلَقاِعِدينَ  َعَلى ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهمْ  اللاُه اْلُمَجاِهِدينَ  َفضا  َوَفضا

 .(95 /النساء){اَعِظيمل  َأْجرلا اْلَقاِعِدينَ  َعَلى اللاُه اْلُمَجاِهِدينَ 
، ألن سداحات المعدارك  مفرض اهلل الجهاد على المسلمين ليختبرهم ويعلم صددق نوايداه كما      

لهداالء النداس ،  االختبداراتتظهر معادن الرجدال ومددى صدبرهم فدي الشددائد ، فالجهداد مدن أعظدم 
 َوَلَنْبلُدَوناُكمْ }:تعدالىقدال  ، ي خاضها النبدي كما ظهرت نوايا المنافقين في الغزوات والمعارك الت

اِبِرينَ  ِمنُكمْ  َنْعَلَم اْلُمَجاِهِدينَ  َحتاى  (31/محمد){مَأْخَباَرُك ْ  َوَنْبُلوَ  َوالصا
 (1).عرفه إال فخاطبه منافقال   النبي رآى فما:  عباس ابن وقال
 ،المتنوعدة الشدرعية بالتكداليااهلل المامنين في هدذه اآليدات بأنده سدوا يختبدرهم  وقد خاطب      
، ألن هدذه الصدابرين وايدر مدنكم والصدابرين ، ايدرهم مدن مدنكم المجاهدين لكم ونظهر نبين حتى

   جازى كال بعمله.، فيُ االختبارات واالبتاءات كفيلة أن تظهر المامن الصابر من ايره
 مددع  اختبدداروالندداظر فددي قصددص القددرآن الكددريم يجددد قصددة طددالوت وجنددوده ، وقددد خاضددوا أخطددر 

من جنوده  القليلمعه إال  ، ولم يبق باالختبارمن جنده رسب طالوت الموحد ، ولكن كثيرا دهم قائ
لددك وا علددى جددالوت وجنددوده . كمددا سددطر ذالصددابرين ، فخاضددوا معدده المعركددة الفاصددلة ، وانتصددر 

 َفَلْيَس  ِمْنهُ  َشِربَ  َفَمن ِليُكم ِبَنَهر  اللاَه ُمْبتَ  ِإنا  َقالَ  ِباْلُجُنودِ  َطاُلوتُ  َفَصلَ  َفَلماا}:القرآن الكريم فقال تعالى

دْنُهمْ  ِإالا  ِمْندهُ  َفَشدِرُبواْ  ِبَيدِدهِ  ُاْرفَدةل  اْاتَدَراَ  َمدنِ  ِإالا  َفِإنادُه ِمنِّدي َيْطَعْمدهُ  لادمْ  َوَمن ِمنِّي دا َقِلديال مِّ  ُهدوَ  َجداَوَزهُ  َفَلما

 ِفَئة   مِّن اللاِه َكم امَُّاُقو  َأناُهم الاِذيَن َيُظنُّونَ  َقالَ  َوُجنوِدهِ  ِبَجاُلوتَ  اْلَيْومَ  َلَنا َطاَقةَ  َقاُلوْا الَ  َمَعهُ  آَمُنواْ  َوالاِذينَ 

داِبِريَن  اللادِه َواللادُه َمدعَ  بِدِإْذنِ  َكِثيدَرةل  ِفَئدةل  َقِليلَدة  َاَلَبدتْ  َأْفدِرْغ  َرباَندا قَداُلواْ  َوُجُندوِدهِ  ِلَجداُلوتَ  َبدَرُزواْ  َوَلمادا *الصا
 (.250-215/البقرة) {اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ  َعَلى َوانُصْرَنا َأْقَداَمَنا َوثَبِّتْ  َصْبرلا َعَلْيَنا

حتدى  ،مال والنساء واألوالد ، ال يضعا وال يتخاذلإذا وقا المجاهد في أرض المعركة ، تارك ال
 مددددع المجاهدددددين ن أن معيددددة اهللمتدددديقمددددن أرض المعركددددة ؛ ألندددده  بددددالرجوع والفددددرار أندددده ال يفكددددر

دنُكم َيُكدن فَدِإن َضدْعفلا ِفديُكمْ  َأنا  َوَعِلدمَ  َخفاَا اللاُه َعدنُكمْ  اآلنَ }لقوله تعالى : الصابرين المحتسبين َئدة   مِّ مِّ
ن ِمَئَتْينِ  َيْغِلُبواْ  َصاِبَرة   نُكمْ  َيُكن َواِه  .(66)ألنفال/{اِبِرينالصا  اللاِه َواللاُه َمعَ  َأْلَفْيِن ِبِإْذنِ  َيْغِلُبواْ  َأْلا   مِّ

  
 .(11/6517،أبو محمد القيسي،)النهاية بلوغ إلى الهداية -1
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 بل ،في هذه اآلية تتجلى رحمة اهلل تعالى بالمامنين ، وأنه تعالى ال يريد أن يشق عليهم 
 اثنددين أمدام هممدن الواحدد يثبددت أن همعلدي فأوجدب ، همحوالبدأ أفدةور  ، هددمب رحمدة التخفيدا هدمل شدرع
 يغلبدددوا صدددابرة مائدددة مدددنكم يوجدددد إن بأنددده هم سدددبحانه وتعدددالىوبشدددر  ، عشدددرة مدددن بددددالل  األعدددداء مدددن

ن ، أعدائكم من مائتين  . وتأييده وتيسيره اهلل بإذن منهم ألفين يغلبوا ألا منكم يوجد واه
 مددددن تكونددددوا أن علددددى فاحرصددددوا ، ونصددددره ورعايتدددده بتأييدددددهويدددذيل رب العددددزة بأندددده مددددع الصددددابرين 

  (1).وآخرتكم دنياكم في يسعدكم ما  سبحانه  منه لتنالوا لصادقينا المامنين
 

 من عالمات الصبر :
بعض الناس يدعى أنه من عباد اهلل تعالى الصابرين وأن اهلل تعالى سديجازيه علدى مدا كدان       

فددإن أراد ذلددك الرجددل أو أي مسددلم أن يعددرا نفسدده مددن العبدداد الصددابرين فددإن لدده مددن هددذا الصددبر، 
 ن تلك العامات:معامات و لذلك 

 اإليمان باهلل تعالى : -1
 (2 /العنكبوت) {ال ُيْفَتُنونَ  َوُهمْ  آَمناا َيُقوُلوا َأن ُيْتَرُكوا َأن النااُس  َأَحِسبَ }قال تعالى: 

 لحمددل يتصددداى ال اإلسددام ألن اإلسددام؛ رسددالة العددزم أولددوا يحمددل أن يريددد سددبحانه والحددق      
 .تبليغها وأمانة الدعوة مشاق حمل على يقدرون الذين اإليمان ءُ أقويا إال دعوته

 أنْ  مكدددة كفدددار منعدددتْ  التدددي هدددي المسدددئولية هدددذه كبدددرى، مسدددئولية إنمدددا تُقدددال، كلمدددة لددديس واإليمدددان
ال كلمدة مجدرد ليسدت اهلل إال إله ال كلمة أن يعلمون ألنهم يامنوا؛  حيداة مدنهي هدي إنمدا َلَقالوهدا، واه

 المسددألة هددذه يريدددون ال وهددم اهلل، إال بحددق   معبددود وال اهلل، إال ُمَطدداعَ  ال: تعنددي إنهددا. متطلبددات لدده
  (2).الزمنية وسلطتهم مكانتهم لهم لتظل
الصبر هو الميزان الحقيقي الذي يميز المامن عن ايدره ، فكدم مدن أنداس ادعدوا اإليمدان ، ف      

ن كانوا في ميددان  ثبطدون المدامنين عدن المعركدة يفدرون ويفإن جاء االختبار تراهم يعترضون ، واه
أصددحاب الفددتن لقولدده تعددالى فددي ميدددان الجهدداد ، فهددذا هددو ديدددن المنددافقين المعترضددين المثبطددين 

  َوِفيُكمْ  َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنةَ  ِخَاَلُكمْ  وأَلْوَضُعواْ  َخَباالل  ِإالا  َزاُدوُكمْ  ِفيُكم ماا َخَرُجواْ  َلوْ }حقهم:
 اْلَحقُّ  َحتاى َجاء اأُلُمورَ  َلكَ  َوَقلاُبواْ  َقْبلُ  ِمن اْلِفْتَنةَ  اْبَتَغُواْ  َلَقدِ *  ِبالظااِلِمينَ  َواللاُه َعِليم   مْ َلهُ  َسمااُعونَ 
 (18-17التوبة/){َكاِرُهونَ  اللاِه َوُهمْ  َأْمرُ  َوَظَهرَ 

 
 
 (.6/158التفسير الوسيط،سيد طنطاوي،) :نظرا -1
 (.11061صتفسير الشعراوي ، ) -2
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 حب اهلل تعالى للعبد الصابر :-2
 أن ما أصابهم من ألواء إنما هو و ، واالحتسابالناس على الصبر  حث القرآن الكريم      

مددن اهلل تعددالى، ولصددعوبة ذلددك علددى الددنفس البشددرية ،جدداءت معيددة اهلل تعددالى مددع الصددابرين وحبدده 
سلية المامن علدى تلدك المصديبة مدا دام اهلل ، فهو أدعى لتتعالى لعباده الصابرين على تلك البلوى

 َمَعُه ِربِّيُّونَ  َقاَتلَ  ناِبي   مِّن َوَكَأيِّن}: لقوله تعالى فا يضيرنا شيئا تعالى يقا بجانبنا ومحبته تغمرنا

داِبِرينَ  لادُه ُيِحدبُّ َوال اْسدَتَكاُنواْ  َضدُعُفوْا َوَمدا اللادِه َوَمدا َسدِبيلِ  ِفدي َأَصداَبُهمْ  ِلَمدا َوَهُندواْ  َفَمدا َكِثيدر   آل ) {الصا
 (146 /عمران

 مدن المكاره ومعاناة الشدائد مقاساة وعلى المكاره تحمل على المامنين حض به قصد تذييل      
 . األوفياء األنقياء أولئك فاز كما ورعايته اهلل برضا يفوزوا حتى دينهم إعاء أجل

فيجب عليه أن يصبر ويحتسب حتى ينال  لى لهى حب اهلل تعاجلية عل بتلى عامةالذي يُ فالعبد 
 صبر فمن ابتاهم قوما اهلل أحب إذا" :قال  اهلل رسول أن لبيد بن محمود عنف.  ذلك األجر

  (1)"الجزع فله جزع ومن الصبر فله
ن  وحب اهلل تعالى هو أسمى شديء لإلنسدان ، ألن بحبده ، يحبدك أهدل السدماء واألرض       ، واه

 بدواب الجندة التدي يسدعى لهدا المدامن.السدماء واألرض يحبوندك ، فدذلك يفدتح لدك أ كان اهلل ، وأهدل
 نلدافا بحدأ ىندإ فقدال ليدجبر  ادعد بددلاع أحب اإذ اهلل إن " : اهلل رسول الَ ق :الَ ق َرةَ يهر  ىَأب نفع
 ءامالس هلأ هبفيح. وهبفَأح نلااف بيح اهلل نإ قولفي اءالسم ىف ادىني مث يلجبر  بهفيح :الق بهَأحف

ذ. ضر األ ىفددد قبدددولال هلددد يوَضدددع مّ ثددد :قدددال  نلدددااف غدددضبأ ىندددإ ولقدددفي ريدددلبج ادعددد دلابدددع غدددضبأ اواِه
 :القددد غضدددوهبفأ نلدددافا غضبيددد اهللَ  نإ ماءالسددد لهدددأ ىفددد ىينددداد مثددد ريدددلبج هضدددفيبغ :الَ قددد هضدددفَأبغ
  (2)."ضر األ ىف ضاءغالب له وَضعت مث غضونهبفي
  
 معية اهلل مع الصابرين :-3

ْبرِ  اْسَتِعيُنواْ  الاِذيَن آَمُنواْ  َأيَُّها ايَ }قال تعالى: َاةِ  ِبالصا اِبِرين اللاَه َمعَ  ِإنا  َوالصا  (153 /البقرة){الصا
 علدى اسدتعينواتبين اآليات وجدوب طاعدة اهلل تعدالى، واحتمدال المكدروه واألذى فدي سدبيله، أي     
  أيضال  ذلك على واستعينوا ، به يأمركم ما جميع في ألمره والتسليم بالصبر اهلل طاعة

 
 
 (.23633رقم-35/11) ،عنه اهلل رضي لبيد بن محمود حديث مسند اإلمام أحمد بن حنبل، -1
 (6873 رقم-8/10،) عباده ىِإل حببه دلاعب اهلل أحب اإذ باب صحيح مسلم، -2
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عكددم فددي ويكددون م حدوائجكم ويقضددي دعدداءكم فيجيددب ، سدبحانه اهلل إلددى تتقربددون بهددا ألن بالصداة
 َأْسدَمعُ  َمَعُكَما ِإناِني َتَخاَفا ال َقالَ }: عليهما السام لموسى وهارون تعالى كما قال اهلل كل أموركم ،

 . (46/طه){َوَأَرى
  وأرى وكامه كامكما أسمع )موسى وهارون(معكما فإنني فرعون من تخافا ال أي      

 وال يتدنفس وال يدتكلم فدا بيددي ناصديته أن واعلمدا شديء أمدركم مدن علدي يخفدى ال ومكانه مكانكما
  (1).وتأييدي ونصري بحفظي معكما وأنا أمري وبعد بإذني إال يبطش

 
 دخول الجنة بغير حساب : -4

اِبُرونَ  ُيَوفاى ِإناَما}قال تعالى:  (10/الزمر) {ِحَساب ِبَغْيرِ  َأْجَرُهم الصا
به ، والصابرون على طاعة اهلل تعدالى وال هم المامنون الصابرون على دينهم والمتمسكون       

ربهددم أجددورهم يددوم القيامددة بغيددر حسدداب ،  ميعصددونه سددبحانه وتعددالى ، فاسددتحقوا بددذلك أن يددوفيه
م ، فمدن فعدل ذلدك اسدتحق ذلدك ألنهم عانوا في هذه الدنيا وصبروا من أجل رضى اهلل تعالى عدنه

  (2).األجر
 

: ثانيا ذكاء روح اعدم اليأس والعجز  ًا  هم :ة في نفوسدار لعزم واإل وا 
بقصدة يعقدوب عليده السدام ، بعدد أن فقدد ابنده يوسدا سدنوات عددة  وقد أخبرنا القرآن الكدريم      

،لم يكل ولم يمل في البحث عنه ، وكانت روح العزيمة تصارع اليأس الذي لم يجد طرقال إلى قلبه 
 ِمدنْ  َيْيدَأُس  اَل  ِإنادهُ  اللادهِ  َرْوحِ  ِمنْ  َتْيَأُسوا َواَل  َوَأِخيهِ  ُيوُساَ  ِمنْ  َفَتَحساُسوا اْذَهُبوا َبِنيا  َيا}، قال تعالى :

   (87/يوسا){اْلَكاِفُرونَ  اْلَقْومُ  ِإالا  اللاهِ  َرْوحِ 
 إذا اشتد األمر على المسلم وحزبه شيء ، فعليه أن يلتجئ إلى ربه ، ألنه صاحب الفرج       

 يوم الطائا ، عندما اشتد اإليذاء به صلى اهلل عليه وسلم،يقطع األمل به سبحانه وتعالى ، و 
 ورمي بالحجارة من صبيانهم ، وبعد أن أدموا قدميه بالحجارة ، دخل إلى بستان قريب ليناجي 

لى لذا نجد النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا .مزيل الغم والهم ربه   حزبه أمر  التجأ إلى مواله، واه
ِتى، َضدْعا أشدكو إليك اللهم، والناصر للضعفاء فقال " للكرباتربه ، ألنه المفرج الوحيد   وقلدة قُدوا

 تكلني من إلى ربي، وأنت المستضعفين، رب أنت الراحمين، أرحم يا الناس، على وهواني حيلتى،
  فا اضب عليّ  بك يكن لم إن ؟ أمري ملكته عدو إلى أم ؟ َيَتَجهاُمِنى بعيد إلى ؟
 
 (.5/150،ابن كثير،)مالعظي القرآن تفسير -1
 (1/511قيسي ،)ال محمد أبو ، وتفسيره، القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية -2
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 عليدده وصددلح الظلمددات، لدده أشددرقت الددذي وجهددك بنددور أعددوذ لددي، أوسددع هددي عافيتددك ولكددن أبددالي،
 وال ترضدى، حتدى الُعْتَبدى لدك َسدَخُطك، علدي يحدل أو اضدبك، بي تنزل أن من واآلخرة الدنيا أمر
  (1)."بك إال قوة وال حول

 ربه سبحانه وتعالى ، وقال وال تيأسوا من روح  تضرع إلى، كما أن يعقوب عليه السام      
اهلل ، فالمسدددلم الصدددادق العدددارا بربددده ال يعدددرا لليدددأس وال للعجدددز طريقدددا فدددي حياتددده ، إنمدددا الدددذين 

 ييأسوا هم القوم الكافرون .
ْوحِ  َتْيَأُسدوْا ِمدن َوالَ  َوَأِخيهِ  ُيوُساَ  ِمن َفَتَحساُسواْ  اْذَهُبواْ  يا َبنِ  َيا}قال تعالى: ْوحِ  ِمدن َيْيدَأُس  الَ  اللادِه ِإنادهُ  را  را

 .(87يوسا/) {اْلَكاِفُرونَ  اْلَقْومُ  اللاِه ِإالا 
اهلل راددم السددنين الطويلددة التددي فقددد بهددا يوسددا عليدده السددام إال أن اليددأس لددم يدددخل إلددى قلددب نبددي 

يعقوب، بل كدان أملده بداهلل تعدالى كبيدرال أن يجدد ابنده يوسدا، ولدذا قدال ألبنائده وال تيأسدوا مدن روح 
 اهلل، ألن هذا اليأس ال يتسلل إلى قلوب المتوحدين الصادقين.

 اهلل ىإلد بُّ وأحد خيدر القدِوى المدامن " : اهلل رسدول قدال :قدال رضي اهلل عنده هريرة ىَأب عنجاء 
ن زتعجدد الو  بدداهلل واسددتعن كعددنفي امدد ىعلدد احددرص خيددر كددل ىوفدد عياالضدد المددامن مدن  َأصددابك واه

 عمددل تفدتح لدو فدإنّ  فعدل شداء اومدد اهلل رقدد قدل ولكدن. اوكدذ اكدذ كددان فعلدت نِّدىأ لدو تقدل فدا شديء
  (2)." الشيطان

 ، وال تعجدز عدن طاعدة اهلل عدز وجدل لعباده الموحدين إلى اهلل تعالى المتصرا والناصر الجأأي 
 ن سعادتك ال تكون إال بها .،أل
 

 :ومخالطة الناس في المجتمع االندماج ثالثاا:
مرضددددى بعدددددم االنطددددواء حيددددال أنفسددددهم ،ماكدددددال جدددداء القددددرآن الكددددريم حاثددددال أصددددحاب اإلعاقددددات وال

 بالراحة والطمأنينة ومدى مساواة اإلسام لهم بجميع الناس.اندماجهم بين الناس ليشعروا 
 َأنُفِسدُكمْ  َعلَدى َوال َحدَرج   اْلَمدِريضِ  َعلَدى َوال اأَلْعَرِج َحدَرج   َعَلى َوال َحَرج   اأَلْعَمى ىَعلَ  َلْيَس }قال تعالى:

ُبُيدوِت  َأوْ  َأَخدَواِتُكمْ  ُبُيدوتِ  َأوْ  ِإْخدَواِنُكمْ  ُبُيدوتِ  ُأماهَداِتُكْم َأوْ  ُبُيدوتِ  َأوْ  آَبداِئُكمْ  ُبُيدوتِ  َأوْ  ُبُيدوِتُكمْ  َتْأُكُلوا ِمن َأن
َفاِتَحدُه َأوْ  َمَلْكُتم َما َأوْ  َخاالِتُكمْ  ُبُيوتِ  َأْخَواِلُكْم َأوْ  ُبُيوتِ  َأوْ  َعمااِتُكمْ  ُبُيوتِ  َأوْ  اِمُكمْ َأْعمَ   لَدْيَس  َصدِديِقُكمْ  ما

 ُمَباَرَكةل  اللاهِ  ِعندِ  مِّنْ  ْم َتِحياةل َأنُفِسكُ  َعَلى َفَسلُِّموا ُبُيوتلا َدَخْلُتم َفِإَذا َأْشَتاتلا َأوْ  َتْأُكُلوا َجِميعلا َأن ُجَناح   َعَلْيُكمْ 

 (61النور/){َتْعِقُلون َلَعلاُكمْ  اآلَياتِ  َلُكمُ  اللاهُ  َكَذِلَك ُيَبيِّنُ  َطيَِّبةل 
 
 (.126،)صالمباركفوري الرحمن صفي الرحيق المختوم، -1
-8/56) ، ِللدددده المقددددادير يضوِ وتفدددد بدددداهلل واالسددددتعانة العجددددز وتددددرك بِددددالقواة اأَلمددددر ِفددددى بدددداب ،صددددحيح مسددددلم  -2
 (.6515رقم
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واألصددقاء وأمدرت  هذه اآلية واضحة وجلية في عدم التحرج من األكل والشرب في بيوت األقارب
 األصحاء بعدم التقزز منهم لتشجيعهم على مخالطة الناس .

وخيددر شدداهد علددى ذلددك ن عمددروا بددن الجمددوح شددارك المسددلمون القتددال فددي معركددة أحددد ولددم يمددانع 
 ذلك ليشعره بقيمته في المجتمع. بي الن

ن أأنه استخلا عبد اهلل بدن أم مكتدوم علدى المديندة، وهدو مدن بداب رفدع معنويداتهم و  وجاء عنه 
 علددى مكتددوم أم ابددن اسددتخلا"  النبددي أن عائشددة عددنجدداء ، فقددد األصددحاء ال يفضددلونهم بشدديء

  (1)"الناسب يصلي المدينة
 

 ن الكريم :: حقوقهم في القرآ المطلب الثاني
لقدد أعطدى اهلل تعدالى لهدذه الفئدة حقوقدال عليندا ، ومدن واجدب كدل مسدلم مراعاتهدا لنيدل األجدر       

 والثواب من اهلل عز وجل .
فالضدددعيا أقدددرب مدددا يحتددداج إلدددى القدددوي ، والفقيدددر بحاجدددة إلدددى الغندددي ، والمدددريض والمعددداق       

وعطفهدم ، أمدا  مواأللفدة بقدربهم وحندانه بحاجة ماسة إلى الصحيح ، ألنهدم يجددون األندس والمحبدة
علددى نفوسددهم ووجدددانهم ، وال يطيقددون العدديش فددي  إن وجدددوا مددنهم جفدداوة وبعدددال ، فددذلك يدداثر سددلبال 

   -وتركتهم للقدر . ومن هذه الحقوق التالي:هذه الدنيا التي لفظتهم 
 

 أوالا: حق التكريم :
 . تعالىبين الصحيح والسقيم ألنهم سواء  عند اهلللقد كرم اهلل تعالى اإلنسان ، دون التمييز      

ْمَندا َوَلقَددْ }فقدال عدز مدن قدال :  دنَ  َوَرَزْقَنداُهم اْلَبدرِّ َواْلَبْحدرِ  َوَحَمْلَنداُهْم ِفدي آَدمَ  َبنِدي َكرا  الطايَِّبداتِ  مِّ

ْلَناُهمْ   .(70/اإلسراء){َتْفِضيال  َخَلْقَنا مِّمانْ  َعَلى َكِثير   َوَفضا
 ، له كل شيء ليستفيد منه في حياته د كرم اهلل اإلنسان بالعقل وحسن الصورة ، وسخرفق      

  (2).وقد فضله اهلل تعالى على جميع خلقه ما عدا المائكة لم لهم من خصوصية عند اهلل تعالى 
اهلل  ةليعمرهدا بطاعد ؛ومن بين التكريم الذي حظي بده اإلنسدان أن جعلده خليفدة فدي األرض       

كمددددا قددددال  وسددددخر لدددده مددددا فددددي األرض جميعددددا ل لخدمتدددده ويسددددتفيد مددددن نددددواميس الكددددون . ى ،تعددددال
ذْ }تعالى:  (30 /البقرة) {....َخِليَفةل  اأَلْرضِ  ِفي َجاِعل   ِإنِّي ِلْلَمَاِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َواِه

 
 
 .(22تم تخريجه سابقال)ص -1
   م 1557 ، هد 1117 الرابعة الطبعة، والتوزيع للنشر طيبة دار(،5/108،)تفسير معالم التنزيل، للبغوي -2
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حن نسدددير نإلددى أصدددحاب اإلعاقددة والضددعفاء نظددرة دونيددة ، فدد ونكثيددرال مددن الندداس ينظددر إن       
، ولكددن هددذه النظددرة ونعمددل ونفددرح ونشددارك المجتمددع كددل شدديء ، وهددم ال يسددتطيعوا هددذه األعمددال 

لإلنسددان فددي الحكددم  ةالخارجيددن إلددى الصددورة ينظددرو  البشددرية تخددالا النظددرة القرآنيددة ، ألن البشددر
عليه ، أما القرآن الكريم فا ينظر إلى صورنا وألواننا بل ينظر إلى قلوبندا ومدا تحدوى هدذه القلدوب 

َوَجَعْلَنداُكْم  َوُأنثَدى َذَكدر   مِّدن َخَلْقَنداُكم ِإنادا الناداُس  َأيُّهَدا َيدا}مدن حدب هلل ورسدوله والمدامنين ، قدال تعدالى:
  (13/الحجرات){َخِبير   اللاَه َعِليم   ِإنا  َأْتَقاُكمْ  اللاهِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنا  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ  اُشُعوبل 

 ىِإلددد ينظدددر ال لا وجددد عدددزّ  اهلل ِإن :"َوَسدددلامَ  َعَلْيدددهِ  اللادددهُ  َصدددلاى اللادددهِ  َرُسدددولُ  قَدددالَ  :قَدددالَ  ُهَرْيدددَرةَ  َأبِدددي َعدددنْ و 
  (1)"موأعمالك وبكملُ ق ىِإل ينظر لِكنو  وَأمواِلكم صوركم

، فالمعيار الذي تقاس به األفضلية في القرآن  وضح مدى كرامتهم عند اهلل تعالىفديننا وشريعتنا ت
فيده النبدي  الدذي يوضدح النبدوي الشدريا الحديثولو نظرنا إلى ،  الكريم والسنة النبوية هي التقوى

 ونظرة النبي الناس  لدونية للفقراء بين، والنظرة ا الرجل الشريا في قومه قيمة ، له. 
 امدد اِلس  جدد هُ عنددد ل  لرجدد فقددال  اهلل ولِ رسدد ىعلدد رجددل را مدد :قددال هُ َأندد يِّ السدداعد سددعد نبدد سددهل عددنف

ن نكحيد َأن خطدب إن حدري اهللِ و  اهدذ النداس أشدراا مدن رجدل فقدال اهذ يف رأيك  يشدّفع َأن شدفع واِه
 رسدول ايد فقدال اهدذ يفد رأيدك امد  اهللِ  رسول له فقال آخر رجل مرّ  ثم  اهللِ  رسول فسكت لاق

نو  نكحيد ال َأن خطدب ِإن حدِري اهدذ المسدِلمين اءِ فقدر  من رجل اهذ اهللِ  ن يشدفع ال َأن شدفع اِه  قدال واِه
  (2)" اهذ( لِ مث من) لَ مث رضاألَ  ءِ مل من خير اهذ  اهللِ  رسول فقال ِلقوله سمعي ال َأن
 

 وين األسرة :تكل : الحق في الزواج ثانياا 
  يشوا في المجتمعليع ؛ الحق في تكوين أسرة مطمئنة مخلق اهلل اإلنسان ، وجعل له      

فكلهدم عندد اهلل  ي الزواج بين السليم والمعاق ،ف الكريم ولم يفرق القرآن ، كغيرهم ، وينجبوا األوالد
 َأنْ  آَياتِدهِ  َوِمدنْ }ل تعالى:. قا جميع الحقوق التي يمارسها اآلخرون واحق أن يمارسال فلهم سواء ،

دنْ  َلُكدم َخلَدقَ  دا مِّ دَوداةل  َبْيدَنُكم َوَجَعدلَ  ِإَلْيهَدا لَِّتْسدُكُنوا َأنُفِسدُكْم َأْزَواجل  لِّقَدْوم   آلَيدات   َذِلدكَ  ِفدي َوَرْحَمدةل ِإنا  ما

 (21 /الروم){َيَتَفكاُرون
 ة حياته تحت سقا واحد مشاعر الحب في التعايش مع شريك كما أن لإلنسان السليمِ       
 
 
 .(21تم تخريجه سابقال،)ص -1
 (.6117 رقم-8/55)،النفس ىان ىالغن باب صحيح البخاري، -2
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بعدددض المجتمعدددات ت فدددإن كانددد ؟!عددداق مدددن هدددذه المشددداعرمنحدددرم ال مَ ِلدددبسدددكينة ومدددودة ورحمدددة ، فَ 
ا ممارسدة حيداتهم دون ا لهم هدذه المشداعر حتدى يسدتطيعو ما حرمتهم منها ، إال أن القرآن الكريم ، نَ 

 ضنك وملل .
 

 : حق التعليم :ثالثا  
كغيرهم من األصحاء ، فجاء القرآن  ، ليمارسوا حياتهم نجتهد في تعليمهم علينا ممن حقوقه      

الكريم معاتبال النبي صلى اهلل عليه وسلم على عدم اإلكتراث لوجود عبد اهلل بن أم مكتوم ، عنددما 
 ُيدْدِريكَ  َوَمدا * اأَلْعَمدى َجداءهُ  َأن * َوتَدَولاى َعدَبَس }ذا الددين . فقدال تعدالى:جداءه ليعلمده شديئال مدن هد

 (1-1/عبس){الذِّْكَرى َفَتنَفَعهُ  َأْو َيذاكارُ  * َيزاكاى َلَعلاهُ 
م كتاب اهلل تعالى ، ففعل النبي عليه السام كبار قريش بتعليمه بإسامكان يطمع  ولكن النبي 

 . خاا األولى
وأصددبحوا ينافسددوا األصددحاء فددي ميدددان العلددم ومددنهم مددن  إعدداقتهموهندداك كثيددر مددن الندداس تحدددوا 

فددوه الشدديخ عبددد الحميددد كشددك الخطيددب الماإلمددام الترمددذي صدداحب السددنن و مثددل:  فددي ذلددك سددبقهم
 .حاسة البصر قد فقدوا فوأبي العاء المعري الفيلسوا والشاعر  والعالم الجليل ، 

 ويشدكروهيتفكروا في نعمة اهلل تعدالى علديهم ، أن الذين امتلكوا صحة وعافية  األصحاءذا يدفع وه
فددي حددال أن رأينددا مبتلددى أن ندددعَو اهلل  ، ك الحبيددب محمددد تعددالى ويحمدددوه كمددا أرشدددنا إلددى ذلدد

أن  تعالى أن عافانا من تلك البلوى، وفضدلنا علدى كثيدر مدن النداس بالصدحة والعافيدة ، فعلمندا 
دلن بِده ابدتاك اممدد يعافدان يالّدذ ِللده دُ الحمد" :قدولن  يصددبه لدم تفضديا خلدق ممادن كثيددر ىعلد يوفضا

  (1)"ءالَبا ذِلك
رار والتحددي ، وتحقيدق مدا لدم وفي كام العامة )كل ذي عاهة جبار( والجبار هنا تجبره في اإلص

شدلله  حددىتحقيقده ، ومدن أمثلدة ذلدك الشديخ أحمدد ياسدين الدذي ت األصحاء واألسوياء ع فعلهيستط
  السياسي رام كل الضغوط التي وجدها أمامه من الصديق قبل العدو . و  الدعوي وخاض العمل

 
 : زيارتهم ومودتهم :رابعاا 
  أهل من يخدمه كان اامال  عادفيومال  ، أصحابه من مرض نمَ  يعود النبي  كان      
 
 

(.قددال الترمددذي هددذا الحددديث حسددن 3132 رقددم-5/131،)َتللددىمب ىرأ اِإذ يقددول امدد اببدد سددنن الترمددذي، -1
 اريب.
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     (1).اليهودي فأسلم اإلسام عليهما وعرض ، مشرك وهو عمه وعاد الكتاب
عيددادة المددريض كأندده فددي نزهددة إلددى الجنددة حتددي ينهددي زيارتدده للمددريض ،  وقددد عددد النبددي       

األجدر الكبيدر ، ومدا بعدد وهذا األمر يشجع المسلمين لزيارة المرضى والضعفاء ، حتى يندالوا ذلدك 
 الجنة من أجر وثواب .

امر  عاد من" : اهلل رسول قال :قال  اهلل ولسر  ىمول ثوبان عنف  الجندة خرفدة ىفد يدَزل لدم يضل
 (2).الجنة ثمر اجتناء أى هي الخرفةو  ." يرجع ىحت

ن زيارتده بعيادة المريض ، ذلك الضعيا الذي ينتظدر اآلخدري تهكما أن اهلل تعالى ربط عياد      
، فدإن العداج  ، وقدد تكدون سدببال فدي تعجيدل شدفائه ومودته ولو بكلمة السامة ، فإنه يجددها كبيدرة

النفسدددي للمدددريض مدددن أهدددم األسدددباب لشدددفائه وخروجددده مدددن الحالدددة النفسدددية التدددي حصدددلت لددده بعدددد 
 أو اإلعاقة التي ألمت به . ، المرض

 بدنا يدا القيامدة يدوم للعبدد وعدا جدل اهلل وليقد: "قدال  النبدي عدن رضدي اهلل عنده، هريرة أبي عن
 عبدي أن علمت أما فيقول العالمين رب وأنت أعودك وكيا رب يا فيقول تعدني فلم مرضت آدم

 تسددقني فلددم استسددقيتك آدم بددن يددا ويقددول لوجدددتني عدتدده لددو أنددك علمددت أمددا تعددده فلددم مددرض فانددا
 عنددي ذلدك لوجددت سدقيته لدو أندك لمدتع أما فيقول العالمين رب وأنت أسقيك كيا رب يا فيقول

 تعلدم ألدم فيقدول العدالمين رب وأنت أطعمك وكيا رب يا فيقول تطعمني فلم استطعمتك آدم بن يا
 (3)"عندي ذلك وجدت أطعمته لو إنك أما تطعمه فلم استطعمك فانا عبدي أن

 ة ال تدزال تحفددهبدأن الرحمدد كددل مدن زار مريضددال،المسدلم  وتشدجيعال لزيدارة المددريض ، بشدر النبددي 
 قدال: قدال اهلل عبدد بدن جابر عنف.  في طريقه ، فإذا وصل وجلس إليه امرته وأحاطت به الرحمة

 (1)"فيها امر جلس فإذا يجلس حتى الرحمة يخوض يزل لم مريضا عاد من: " اهلل رسول
  
 
 هدددد1107،القددداهرة ، للتدددراث الريدددان دار ،(71،)صسدددليمان بدددن الوهددداب عبدددد بدددن محمدددد،المعاد زاد مختصدددر -1
 . م1587 الثانية الطبعة،
 (6717_رقم 8/1،)اْلَمِريضِ  ِعَياَدةِ  َفْضلِ  باب ،مسلم صحيح -2
 الندوع هدذا مدن األلفداظ هدذه أن علدى الددال الخبدر ذكدر ،حبدان بدن محمدد ،بلبدان ابن بترتيب حبان ابن صحيح -3

-1/503) ظواهرهددا علددى الحكددم دون بيددنهم افيمدد الندداس يتعارفدده مددا حسددب علددى والتشددبيه التمثيددل بألفدداظ أطلقددت
 .م1553 هد،1111 ،الطبعة الثانيةبيروت-الرسالة ماسسة ،(265رقم
-7/222) عندده قعدوده عندد فيهدا وااتمداره طريقده في الرحمة المريض عائد خوض ذكر صحيح ابن حبان ، -1
 ( .2556رقم
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  : وعدم تجاهلهم وتقديرهم : العطف عليهمخامساا 
عفاء بحاجددة إلددى مددن يرعدداهم ويعطددا علدديهم ألنهددم مكسددوري الجندداح أمددام الندداس ، إن الضدد      

عندما يجدوا أنفسهم ال يستطيعوا فعل األصحاء األقوياء ، وهذا من شأنه يستصغروا أنفسهم أمدام 
مدن خدال تجداهلهم وأنهدم  علديهم ، وال نشدعرهم بالقصدور نُّ ِحداآلخرين ، فاألجدر بنا أن نعطا ونَ 

 في المجتمع . فائدةبدون 
 مِّدن ِحَسداِبِهم ِمدنْ  َعَلْيدكَ  َمدا ُيِريدُدوَن َوْجهَدهُ  َواْلَعِشديِّ  ِباْلَغدَداةِ  َرباهُدم َيدْدُعونَ  الادِذينَ  َتْطدُردِ  َوالَ }قدال تعدالى:

  (52/األنعام ({الظااِلِمينَ  ِمنَ  َفَتُكونَ  َفَتْطُرَدُهمْ  َشْيء   مِّن ِحَساِبَك َعَلْيِهم ِمنْ  َوَما َشْيء  
فجدداءت اآليددات بددالنهي عددن طددرد المددامنين الفقددراء والضددعفاء ، كمددا فعددل النبددي صددلى اهلل       

تحدددثت اآليددات عددن ،كمددا تددوم عندددما جدداءه ليددتعلم اإلسددام عليدده وسددلم بتجاهددل عبددد اهلل بددن أم مك
أي ال تطددرد هدداالء الضددعفاء بددل اعطددا  ،مفهومددال مخالفددال  هددانفهددم منوالتددي ضددعفاء المسددلمين ، 

الموحدددين ، فهددم المخلصددون الددذين يريدددون  واجعلهددم فددي صددا وارفددع مددن شددأنهم ، مرهُ دِ وقَدد لدديهمع
 . وجه اهلل تعالى
 بيدده يمسدح ،وكدان حالده عدن ويسأله رأسه عند ويجلس المريض من يدنو كانأنه  ومن عطفه 

 مسدحه انِإنس امن ىاشتك اإذ  اهلل رسول كان قالت عائشة عن فقد جاء ، المريض على اليمنى
 يغددادر ال شددفاء شددفااك الا إ شددفاء ال الشددافي نددتأَ  ااشددو  الندداس رب البدداس َأذهددب" :قددال ثددم هينِددبيم
  (1)"ملاسق
 ثدمَ  يوبطند يوجهد ىعل يده مسح ثمّ  ": عد عندما عاده س قال كما ، ثاثا للمريض يدعو انمك

 الّسداعة ىحتد ِإلديّ  يخدال ايمدف يكبدد ىعلد برده أجد تلز  افم هجرته له وَأتمم اسعد اشا الَلهمّ  قال
"(2) 

  (3)" اهلل شاء إن طهور بأس ال ":  يقول المريض على دخل إذا وكان
 

 هم أو أقاربهم :ي: أن يأكلوا من بيوت أهلسادسااًا 
اءاأل لدةُمااك عدن يتنزاهون ىرضوالم انيمَوالع انالُعرج كان        مدنهم رونيتقدذ اسالند نأل ،صدحا
 َمدارب:اأَلعدَرج ولقدوي ،، أو أكلت أطايدب الطعدامكثرأ أكل امُرب: ىماأَلع وليقو  ،كلتُهماا م هونر ويك
  َلْيَس }تعالى: قوله لفنز  (1).والمريض قد يتأفا منه الناس ،االثَنين انَ مك َأخذ
 
 . (5836رقم-7/15)،المريض رقية استحباب باب صحيح مسلم، -1
 .(5655 رقم-7/118)، المريض على اليد وضع باب صحيح البخاري، -2
 (.3616رقم-1/202نفس المصدر السابق،) -3
 (.1/315،الواحدي،)النزول أسباب -1
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 تَدْأُكُلوا ِمدن َأن َأنُفِسدُكمْ  َعلَدى َوال َحدَرج   اْلَمدِريضِ  َعلَدى َوال اأَلْعدَرِج َحدَرج   َعلَدى َوال َحدَرج   اأَلْعَمدىَعلَدى 

 َأوْ  ُبُيدوِت َأْعَمداِمُكمْ  َأوْ  َأَخدَواِتُكمْ  ُبُيدوتِ  َأوْ  ِإْخدَواِنُكمْ  ُبُيدوتِ  ماهَداِتُكْم َأوْ أُ  ُبُيدوتِ  َأوْ  آَبداِئُكمْ  ُبُيدوتِ  َأوْ  ُبُيدوِتُكمْ 

َفاِتَحُه َأوْ  َمَلْكُتم َما َأوْ  َخاالِتُكمْ  ُبُيوتِ  َأْخَواِلُكْم َأوْ  ُبُيوتِ  َأوْ  َعمااِتُكمْ  ُبُيوتِ   ُجَنداح   َعَلْيُكمْ  َلْيَس  َصِديِقُكمْ  ما

َكدَذِلَك  َطيَِّبدةل  ُمَباَرَكةل  اللاهِ  ِعندِ  مِّنْ  َأنُفِسُكْم َتِحياةل  َعَلى َفَسلُِّموا ُبُيوتلا َدَخْلُتم َفِإَذا َأْشَتاتلا َأوْ  ُلوا َجِميعلاَتْأكُ  َأن
 (61/النور){َتْعِقُلون َلَعلاُكمْ  اآلَياتِ  َلُكمُ  اللاهُ  ُيَبيِّنُ 
 مددريض، وال أعمدى طعدامهم فدي يخددالطهم ال  لنبديّ ا يبعدث أن قبدل المدينددة أهدل كدانكمدا       

 كمدددا الطعدددام، يسددتوفي ال المدددريض: بعضدددهم وقددال. والتقدددّزز التقددّذر بهدددم كدددان إنمددا: بعضدددهم فقددال
 طيدب يبصدر ال واألعمى الطعام، على المزاحمة يستطيع ال المنحبس، واألعرج الصحيح يستوفي
 الكدام فمعندى واألعدرج، واألعمى المريض مااكلة في حرج (ُجَناح   َعَلْيُكمْ  َلْيَس ) اهلل فأنزل الطعام،
 األعدرج فدي وال ومعده، منده تدأكلوا أن حدرج األعمدى فدي النداس أيها عليكم ليس: هاالء تأويل على
 .بيوتكم من تأكلوا أن أنفسكم في وال حرج، المريض في وال حرج،
يخدالطوا النداس فدي مدأكلهم فهذه اآلية رخصة من السماء ألصحاب اإلعاقات والمرضى أن       

، وأن ال يتحرجددوا مددن األكددل والشددرب ودخددول بيددوت أقدداربهم خوفددا مددن تقددززهم، أو يثقلددوا ومشددربهم
علددديهم، بسدددبب مدددا هدددم فيددده مدددن اعاقدددة، وخوفدددال مدددن كدددونهم ضددديفال ل ثقددديال ل علددديهم ، فالرخصدددة قدددد 

  (1).جاءتكم من السماء ألال تتحرجوا من كل ذلك
فدا تضدايقوهم فدي مدا يفعلدون مدن دخدولهم ،خبر الجميع أن ذلك حق لهم وكأن المولى عز وجل ي

، فهددم ضدديوا اهلل  قبددل أن وأكلهددم مددن بيددوتكم بددل رحبددوا بهددم وأكرمددوهم ، ألن اهلل تعددالى أكددرمهم 
  يكونوا ضيوفكم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (.11/72ثير)،ابن كالعظيم القرآن تفسير ( ،15/215،الطبري،)القرآن تأويل في البيان جامع :انظر -1
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 : الرخصة التي منحها القرآن الكريم لهم : المبحث الثالث
، وهو التخفيدا والتيسدير علدى النداس ،  وجليل اإلسامية بمقصد عظيم ةلقد جاءت الشريع      

فلددم تددأت الشددريعة مسددلطة علددى رقدداب الندداس ، إنمددا جدداءت رحمددة لهددم ، حتددى يعبدددوا اهلل تعددالى 
 (6/المائدة){َحَرج   مِّنْ  َعَلْيُكم اللاُه ِلَيْجَعلَ  ُيِريدُ  َما}. لقوله تعالى :  يعونهبالقدر الذي يستط

 منها:خص متعددة في الشريعة اإلسامية الخاصة بر  اجاتياالحتوقد خص اهلل تعالى ذوي 
 

 وفيه ثالثة مطالب:
 الرخصة في العبادات : المطلب األول :

يددادوا العبددادات بالكيفيددة  وي االحتياجدات الخاصددة كدديمددنح رخصددة لددذ ندرى أن القددرآن الكددريم      
دون جهددددد أكبددددر ممددددا  التددددي حددددددتها الشددددريعة اإلسددددامية ، أو بالكيفيددددة التددددي يقدددددر عليهددددا المسددددلم

 ومن األمثلة على ذلك : يطيقون،
 

 المثال األول: التيمم للمريض :
َاِة َفاْاِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا َيا َأيَُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى }قال تعالى: الصا

ْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسفَ  ْن ُكْنُتْم ُجُنبلا َفاطاهاُروا َواِه ر  َأْو َجاَء َأَحدد  ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن َواِه
 (6/المائدة){اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماءل َفَتَيماُموا َصِعيدلا َطيِّبلا ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأوْ 

 أجاز العلماء التيمم في الحاالت التالية : 
ل بدده إلددى صددو : مددن خددال وجددوده فددي صددحراء أو مكددان ال يسددتطيع الو تعددذر وجددود المدداء  إذا -1

 .الماء
ذا شدرب منده ال يكفدي طفإن تطهر به ال يست، إذا وجد الماء وال يكفي للطهارة  -2 يع الشدرب ، واه

للطهارة ، في هذه الحالة يقددم شدرب المداء علدى الطهدارة ويتديمم ، ألن الشدريعة تقددم الحفداظ علدى 
 الحياة .

   (1).من به علة ، كمرض أو جراح يتضرر بالماء -3
 ،  وتشدد على الناس قلم تأت لتضي اإلسامية الشريعةوهذا يوضح للحاقدين والمشككين أن 

 ُيِريدُ }قوله تعالى:ل،  يا والتيسير عليهمإنما جاءت كما تحدثنا سابقا ، لمقصد عظيم وهو التخف
ْنَسانُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ  ُيَخفِّاَ  َأنْ  اللاهُ    (28/النساء) {َضِعيفلا اإْلِ
 
دار ( 1/181)، زيدد بدن محمدد المددخلي،األفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المرويدة :انظر -1

 .م1553-هد 1113علماء السلا للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 
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الضددرر مددن أكثددر أهددل العلددم علددى جددواز التدديمم عوضددا عددن الغسددل لمددن خدداا علددى نفسدده و       
 ليلدة فدي احتملدت: قدال الساسدل، ذات ادزوة فدي بعدث لمدا أنده" البرد ، لحديث عمرو بن العداص

 الصددبح، صدداة بأصددحابي صددليت ثددم فتيممددت أهلددك، أن ااتسددلت إن فأشددفقت البددرد، شددديدة ةبدارد
 قدول ذكدرت: فقدال جندب؟ وأندت بأصدحابك صدليت! عمدرو يدا: فقدال ،  النبدي أخبدروا قددمنا فلما
 ( 1)"شيئلا يقل ولم  النبي فضحك صليت، ثم (25/النساء) {َأْنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا َوال}: اهلل

 خاا على نفسه زيادة المرض جراء وصول الماء إلى العضو المريض رو بن العاصنجد أن عم
من خال صدمت النبدي عليده السدام ، فلدو كدان األمدر فيده مخالفدة شدرعية  فرخص له النبي ، 

 عن ذلك . لما سكت النبي 
  كما يظهر تيسير الشريعة اإلسامية لهذه األمة ، ولم تأت لتعسر وتشدد عليهم .

 : صالة المريض: ل الثانيالمثا
ة التدي تتيسدر ، ويصلي بالكيفيدللعاجز والنافلة الفرض في القيام يسقط أنه على الفقهاء اتفق      
 .له
 لدددم فدددإن اقائمددد صدددل " :فقدددال  النابِدددى تُ فسدددَأل النااُصدددورُ  ىَ بددد كدددان قدددال ن  ُحصدددي بدددن انَ ِعمدددر  عدددنف 

 (2)".جنب ىفعل تستطع لم فإن دلافقاع تستطع
 (17)الفتح/{َحَرج   اْلَمِريضِ  َعَلى َوال َحَرج   اأَلْعَرجِ  َعَلى َوال َحَرج   اأَلْعَمى َلْيَس َعَلى}عالى:فال تو 

 مددداواة أثندداء أو قددام، إذا جرحدده يسدديل كمددن: المددداواة حالددة: للقيددام المسددقطة العجددز حدداالت ومددن
ن ،مئقدا وهدو بولده يسيل كان فإذا: البول سلس حالة: ومنها. استلقاء العين  صدلى يسدل، لدم قعدد واه
 (3).عليه إعادة وال قاعدال،

 
 : عند التحام القتال واشتداد الخوفصالة ال: المثال الثالث
َذا}قالتعالى: َاةَ  َلُهمُ  َفَأَقْمتَ  ِفيِهمْ  ُكنتَ  َواِه ْنُهم َفْلَتُقمْ  الصا  َسدَجُدواْ  فَدِإَذا َأْسدِلَحَتُهمْ  َوْلَيْأُخُذواْ  ماَعكَ  َطآِئَفة  مِّ

الادِذيَن  َودا  َوَأْسدِلَحَتُهمْ  ِحدْذَرُهمْ  َوْلَيْأُخدُذواْ  َمَعدكَ  ُيَصدلُّوْا َفْلُيَصدلُّواْ  لَدمْ  ُأْخدَرى َطآِئَفة   َوْلَتْأتِ  َوَرآِئُكمْ  ْلَيُكوُنوْا ِمنفَ 
ْيَلةل  َفَيِميُلوَن َعَلْيُكم َوَأْمِتَعِتُكمْ  َأْسِلَحِتُكمْ  َعنْ  َتْغُفُلونَ  َلوْ  َكَفُرواْ   ِبُكدْم َأذلى َكانَ  ِإن َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َوالَ  اِحَدةل وَ  ما

 َعدَذابلا ِلْلَكداِفِرينَ  اللادَه َأَعددا  ِإنا  ِحدْذَرُكمْ  َأْسدِلَحَتُكْم َوُخدُذواْ  َتَضدُعواْ  َأن ماْرَضدى ُكندُتم َأوْ  ماَطدر   مِّدن

 اشتداد الخوا من العدو  كيفية معينة عند صاةلاتفق الفقهاء على أنه ليس ل (102)النساء/{مُِّهينلا
 
 المتوضدئ ائتمدام فدي جداء مدا باب ،الصنعاني أحمد بن الحسن ،المختار نبينا سنة ألحكام الجامع الغفار فتح -1

 . هد 1127األولى، الطبعة، الفوائد عالم دار (،1712 رقم-1/561)بالمتيمم
 .العربي الكتاب دار (، ،553رقم-1/358) ،اْلَقاِعدِ  َصَاةِ  ِفى باب ،داود أبي سنن -2
 م .1557-هد1118ق، الطبعة الرابعة ، دمشالفكر دار(، 2/822،)الزَُّحْيِليّ  َوْهَبة ،وأدلاُتهُ  اإلساميُّ  الِفْقهُ  -3
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 ، ويصلي العسكر إيماء . ومن عباراتهم على النحو التالي :
  صلوا زول،الن عن وعجزوا يصلون العدو يدعهم ال بحيث العسكر خوا اشتد إنالحنفية : 

 للقبلددددة التوجدددده سددددقطتو  (235/البقددددرة) {ركبانددددال  أو فرجدددداالل  خفددددتم فددددإن}:تعددددالى لقولدددده. فددددرادى ركبانددددال 
 .الصاة أركان سقطت كما للضرورة،

 صدداة وهددي القتددال، التحددام حددال وفددي الخددوا اشددتداد عنددد إيمدداء الصدداة تجددوز: الجمهددور وقددال
 لقتال(. )المسايفة: هي الصاة عند التحام ا.المسايفة
 فددي الحدرب، مناشدبة أو المسدايفة حدال وفدي الخدوا، اشدتداد عندد الصداة تجدوز:  المالكيدة وعبدارة
 الركددوع، مددن أكثددر للسددجود ويخفددض يمكنددا، لددم إن والسددجود بددالركوع إيمدداء المختددار، الوقددت آخددر
 .مستقبليها واير ةالقبل مستقبلي ركضال، أو وقوفال  ركبانال، أو مشاة الطاقة، بقدر ،( ُوحدانال ) فرادى
 راكبدددال  أمكدددن كيدددا واحدددد كدددل يصدددلي الخدددوا اشدددتد أو القتدددال الدددتحم إذا:  الشدددافعية وعبدددارة      

 (1).القبلة ترك في ويعذر. أخفض والسجود عنهما، عجز إن والسجود، للركوع وأومأ وماشيال،
 : في رمضان ، والحامل والمرضعة ، والشيخ الهرم  : إفطار المريضالمثال الرابع

 كددان إذاض والحامددل والمرضددعة والشدديخ الهددرم ، يأبدداح اهلل اإلفطددار فددي نهددار رمضددان للمددر       
فدي تدأخر شدفائهما ، أو زيدادة المدرض عليهمدا ، وكمدا تحددثنا  سدببال قد يكدون  وأالصيام يجهدهم ، 

 انَ َكد َفَمدن}سدابقال أن الشدريعة جداءت لتخفدا علدى النداس ، ال لتضديق علديهم ، كمدا قدال تعدالى :

دا دنْ  َفِعدداة   َسدَفر   َعلَدى َأوْ  ِمدنُكم ماِريضل  {..ِمْسدِكين   َطَعدامُ  ِفْدَيدة   الادِذيَن ُيِطيُقوَندهُ  َوَعلَدى ُأَخدرَ  َأيادام   مِّ
 (.181/البقرة)

 ِذينالدد ىوعلدد: اهعنددوم،  ونيقدديط ال ِذينِللدد َصددةالرخ وثبتددتقددال اإلمددام البغددوي فددي تفسدديره :       
و  دلب ةديالف مفعليه رِ بالك عدب هنع واز فعج ابِ بالش لاح يف هيطيقون انواك  .مِ الصا
 .اهشدِديدتو  واوالد حتفدو  اِفهديفخوت اءِ الَطد حتوفد اءِ يدال ِبضدم {وَندهُ يِطيق الادِذين ىَوعل}: اسبع ناب رأوق
 ال اللدذان ةِ الكِبيدر  رَأةالمدو  الكِبيدر الشديخ ىعلأي  هوتأِويل ، ومالص فونليك َأي : خبير نب يدسع لاق

 فلهُدم ُه،يقونديط وال مَ الصدو  لفُدونيك مهدف ضدهمر  الُ زو  ىيرجد ال يالدذ والمدريض ، مَ الصو  انيعيستط
  (2). ِكينلامس م  َيو  كل مَكان واويطِعم ُروايفط َأن
 توأثبتدد والمسددافر، للمددريض فيدده تورخصدد الصددحيح، المقدديم علددى صددياماآليددة ال تأثبتددوقددد       

  يزيد الذي الشديد المرض هو للفطر، المبيح والمرض. يامالص يستطيع ال الذي للكبير اإلطعام
 
 (.2/1168،)الزحيِلي ةوهب. د ،وأدلته اإلسامي الفقه -1
 الرابعددة،:الطبعددة ،والتوزيددع للنشددر طيبددة دار ،(1/157)،البغددوي محمددد أبددو ،القددرآن تفسددير فددي التنزيددل معددالم -2

 .هد 1117
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  (1). برئه تأخر يخشى أو بالصوم،
 ل العلماء في حكم المرضع والحامل ومن ذلك.ولقد فص

إذا خافددددت الحامددددل والمرضددددع الضددددرر مددددن الصدددديام علددددى أنفسددددهما وولددددديهما معددددا أو علددددى       
 :أنفسهما فقط أو على ولديهما فقط فإنه يجوز لهما الفطر على تفصيل في المذاهب

لنسدب أو ايرهدا وهدي الظئدر الحامل والمرضع سواء أكانت المرضع أما للولد مدن ا :المالكية قالوا
خدوا علدى أنفسدهما وولدديهما أو أنفسدهما فقدط أو لصوم مرضدا أو زيادتده سدواء كدان الإذا خافتا با

ولددديهما فقددط يجددوز لهمددا الفطددر وعليهمددا القضدداء وال فديددة علددى الحامددل بخدداا المرضددع فعليهددا 
 .يهما فيجب عليهما الفطرالفدية أما إذا خافتا بالصوم هاكا أو ضررا شديدا ألنفسهما أو ولد

إذا خافددت الحامددل أو المرضددع الضددرر مددن الصدديام جدداز لهمددا الفطددر سددواء كددان : حنفيتتة قتتالواال
الخوا على النفس والولد معا أو على النفس فقط أو على الولد فقدط ويجدب عليهمدا القضداء عندد 

 .القدرة بدون فدية
تددا الضددرر علددى أنفسددهما وولددديهما أو علددى يبدداح للحامددل والمرضددع الفطددر إذا خاف :الحنابلتتة قتتالوا

أنفسددهما فقددط وعليهمدددا فددي هدداتين الحدددالتين القضدداء دون الفديدددة أمددا إن خافتددا علدددى ولددديهما فقدددط 
 .فعليهما القضاء والفدية

الحامددل والمرضددع إذا خافتددا بالصددوم ضددررا ال يحتمددل سددواء كددان الخددوا علددى  :الشتتافعية قتتالوا
نفسددهما فقددط أو علددى ولددديهما فقددط وجددب عليهمددا الفطددر وعليهمددا أنفسددهما وولددديهما معددا أو علددى أ

القضاء في األحوال الثاثة وعليهما أيضا الفدية مع القضاء في الحالة األخيرة : وهي ما إذا كان 
  (2).الخوا على ولدهما فقط

 
 المطلب الثاني: الرخصة في الجهاد :

 اللادهَ  ُيِطدعِ  َحدَرج  َوَمدن اْلَمدِريضِ  َعلَدى َوال َحدَرج   اأَلْعدَرجِ  ىَعلَد َوال َحدَرج   اأَلْعَمدى َلْيَس َعلَدى}قال تعالى:

ا َعَذابلا ُيَعذِّْبهُ  َيَتَولا  اأَلْنَهاُر َوَمن َتْحِتَها ِمن َتْجِري َجناات   ُيْدِخْلهُ  َوَرُسوَلهُ   .(17 /الفتح){َأِليمل
وا عدن الجهداد مدع المدامنين لقد رخص اهلل ألصحاب اإلعاقات واألمدراض المزمندة أن يتخلفد      
 مدددددن تمددددنعهم التددددي واألسددددباب بهدددددم، التددددي للعلددددل عدددددّوهم، لقدددددوا هددددم إذا معهددددم الحددددرب وشددددهود ،

  (3).شهودها
 
 .القاهرة -،الفتح لإلعام العربيبيروت -صيدا-المكتبة العصرية (، 1/327،)سابق سيد ،السنة فقه -1
 (.181-183/)1الفقه على المذاهب األربعة،للجزري،) :انظر -2
 .(22/222، الطبري،) القرآن تأويل في البيان جامعتفسير  -3
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دَعَفاء َعلَدى ْيَس لاد}قدال تعدالى:  ِإَذا َحدَرج   ُينِفقُدونَ  َمدا َيِجدُدونَ  الادِذيَن الَ  َعلَدى َوالَ  اْلَمْرَضدى َعلَدى َوالَ  الضُّ

 (91التوبة/){راِحيم   َواللاُه َاُفور   َسِبيل   ِمن اْلُمْحِسِنينَ  َعَلى َوَرُسوِلِه َما ِلّلهِ  َنَصُحواْ 
 فَددذكر الالِقتدد َعددن َمَعهَددا َقَعدددَ  َمددنْ  َعلَددى جحددر  اَل  تِدديالَ  اأْلَْعددَذاروالماحددظ أن اآليددات وضددحت       
 دالِجدا َمعده ِطيعَيسدت اَل  ِذيالد ِكيدبالتر  ِفدي االضدع وَ َوهد هُ َعند َينفدك ال صِ ِللّشدخ ماَلز  هدو ام امنه
 لده عدنا  مرض ِبسببِ  عارض هو ما وِمنها،  ِبه بَدأَ  َوِلهذا وهَماَونح َرجعَوال َمىالع ِمنهُ و  ادالِجه ِفي
  (1).بِ للحر  ِهيزالتج ىَعل رَيقد ال رهفق َببِ ِبس َأو اهلل ِبيلس ِفي وجاْلخر  عن هُ شغل نهبد ِفي
 جهة من العجز أو القوة جهة من العجز بين فرق والفكل من عجز عن الجهاد سقط عنه،       

 .(286/البقرة){ُوْسَعها ِإالا  َنْفسال  اللاهُ  ُيَكلِّاُ  ال}:تعالى قوله اآلية هذه ونظير المال،
 كأربداب عدذرهم عرا قوم وهم المعذورين، على حرج ال أنه من اآليات نظائرهاو  اآلية هذه فبينت
 عرفدوا إذا حدرج االءهد علدى لديس: فقدال ينفقدون، مدا يجددوا لدم وأقدوام والعرج، والعمى والهرم الزمانة
  (2).أعداءه وأبغضوا أولياءه وأحبوا الحق

 أن يفوتهم أجر المجاهدين، بل وضح للجهاد في سبيل اهلل عن الخروج ولكن ال يعني أنهم عذروا
 هاالء الناس يجري عليهم األجر والثواب كما أنهم لو كانوا في ميدان القتال.أن  النبي 
 المدينة من فدنا تبوك ازوة من رجع  اهلل رسول أن عنه هللا رضي مالك بن أنس عنجاء فقد 
 وهم اهلل رسول يا قالوا معكم كانوا إال واديال  قطعتم وال مسيرال  سرتم ما أقوامال  بالمدينة إن" :فقال

  (3)"العذر حبسهم بالمدينة وهم قال بالمدينة
 

 ب الثالث : الرخصة في األطعمة:المطل
فقددال جددل  عبدداده المددامنين أن يددأكلوا مددن كددل طيددب خلقدده اهلل تعددالى لهددم لقددد أمددر اهلل تعددالى      

 {َتْعُبدددُدونَ  ِإياددداهُ  ُكْندددُتمْ  ِإنْ  ِللادددهِ  َواْشدددُكُروا َرَزْقَنددداُكمْ  َمدددا َطيَِّبددداتِ  ِمدددنْ  ُكلُدددوا آَمُندددوا الادددِذينَ  َأيُّهَدددا َيدددا}شدددأنه:
 (172البقرة/)

ه علددى هددذه الددنعم التددي و يشددكر  حتددىطيبددات ، مددا فددي األرض مددن الللمددامنين فقددد أحددل اهلل تعددالى 
 .أو بهما معال  أسدلها عليهم ، ويكون الشكر إما بالقلب ،أو باللسان، أو بالجوارح

 
 (.6/151تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،) -1
 (.8/226)تفسير القرطبي(،)القرآن ألحكام الجامع -2
 .(1123رقم-6/8)،الحجر وسلم عليه اهلل صلى النبي نزول باب صحيح البخاري، -3
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الشددكر باللسدددان،عن  يكدددونكمددا  ظددديم اهلل تعددالى،عفيكددون بدددالعزم علددى ت ،بالقلددب أمددا شددكر النعمدددة
 دالدة بأفعدال يدأتي أن أمدا شدكر الجدوارح. عليده بالثنداء أو منعما بكونه له ااعتر واال طريق االقرار

 (1)سبحانه وتعالى. تعظيمه على
ده المدامنين باألكدل مدن الطيبدات ،أمدر جميدع المرسدلين باألكدل مدن فكما أمر اهلل تعالى عبدا      

ُسددلُ  َأيُّهَددا َيددا}الطيبددات فقددال تعددالى: ا َواْعَملُددوا الطايَِّبدداتِ  ِمددنَ  ُكلُددوا الرُّ  ِبَمددا َتْعَملُددونَ  ِإنِّددي َصدداِلحل

 .(51المامنون/){َعِليم  
 ِإناَمدا}قدال تعدالى:تعددوا عنده ففي مقابدل ذلدك فصدل اهلل تعدالى بمدا حرمده علدى عبداده المدامنين ليب

مَ   ِإثْدمَ  فَدا َعداد   َوالَ  َبداغ   َاْيدرَ  اْضدُطرا  اللادِه َفَمدنِ  ِلَغْيدرِ  بِدهِ  ُأِهدلا  َوَمدا اْلِخنِزيدرِ  َوَلْحدمَ  َوالدامَ  اْلَمْيَتةَ  َعَلْيُكمُ  َحرا

 .(173/البقرة) {راِحيم   اللاَه َاُفور   ِإنا  َعَلْيهِ 
سددواء ظهددرت الحكمددة أم لددم  ى وفيدده مصددلحة لهددم،علددى الندداس إلّدد اهلل شدديئال  رمحددي إن اهلل لددم      

 تظهر.
وجليدة للنداس جميعدال تظهدر فيهدا صددق القدرآن  ةل كثيدر  ال ولذلك نجد اليوم الطدب الحدديث يظهدر حكمد

والدددذين يتربصدددون ويتصددديدون األخطدداء علدددى هدددذا الكتددداب  المشددككين،الكددريم، ليزيدددل اللدددبس علدددى 
  العزيز. 
 . ضرورة -3 ،    حرام -2 ،  حال -1 أقساماألطعمة إلى ثاثة  تنقسم

 وحديثنا هنا عن األطعمة في حال الضرورة ، وهي من خال الخوا على النفس من الهاك.
 (2).والقاعدة الشرعية تقول ) الضرورة تقدر بقدرها (

، فيدرخص لده أن أي إذا اضطر الرجل ألكل لحم الخنزير أو شرب الخمر عند مظنة هاك نفسه 
يقتصدر علدى الحدد األدندى يأكل أو يشرب على قدر الحفاظ على نفسه ، كما قال جمهور العلمداء 

  ألن إباحة الحرام ضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها . ؛الازم لدفع الضرر  رأو القد
 
 
 
 
 
 
 
 (.2/111ن عاشور،)( ، تفسير التحرير والتنوير،اب5/10،للرازي،)الغيب ومفاتيح الكبير التفسير -1
 (.6/31،)الكويت-اإلسامية والشئون األوقاا وزارة،الكويتية الفقهية الموسوعة  -2
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 .نماذج حية تجسد واقعهم المبحث الرابع:
سنتحدث في هذا المبحث عن بعض األمثلة الحية والواقعية والمتنوعة من عصر الصدحابة       

، فدي المجتمدع  ام مدا بده ، وكيدا لده دور  عظديم  المعاق ر إلى عصرنا هذا ، لنرى كيا هي همة 
الشدديخ عبددد  -عبددد اهلل بددن أم مكتددوم، ومددن هدداالء الناس) األصددحاء فددي بعددض المواقددا قددد يفددوقف

 (.الطالب الكفيا محمد أبو دقه -الشيخ أحمد ياسين –الحميد كشك 
 

 عبد اهلل بن أم مكتوم:أوالا: 
 اسمه :

 عمرو هو: بعضهم وقال ، القرشي األعمى مكتوم أم بن شريح بن عمرو نب اهلل عبد هو      
 اهلل صلى النبي فسماه الحصين يسلم أن قبل اسمه كان ،لاي بن عامر بني من قيس ابن وهو
 وقد بدر بعد المدينة قدم ،، ابن خال خديجة مخزومية – عاتكة ، اسم أمه اهلل عبد وسلم عليه
 في وياذن ازواته عامة في بالناس يصلي دينةالم على استخلفه  اهلل رسول وكان بصره ذهب
 (1). الخطاب بن عمر خافة في بالمدينة مات ،أوقاته بعض في اهلل رسول مسجد

 ياذن باالل  إن" : اهلل قال رسول ، فقدوبعض أوقاته في صاة الفجر  ان ماذن النبي ك
 له يقال حتى ينادي ال ىأعم رجا وكان قال ثم مكتوم أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا بليل

 (2)."أصبحت أصبحت
بسدبب انشدغاله بهدايدة كبدار  ا لدم يلتفدت لده عنددم م يعاتدب النبدي كما نزل القدرآن الكدري      
 بددنا والعبدداس جهددل وأبددو ربيعددة ابنددا وشدديبة عتبددة قددريش صددناديد وعنددده  اهلل رسددول أتددى قددريش.
 يسددلم أن رجدداء اإلسددام إلددى ويدددعوهم جيهمينددا المغيددرة بددن والوليددد خلددا بددن وأميددة المطلددب عبددد

 يعلددم ولددم ذلددك وكددرر تعددالى اهلل علمددك ممددا وعلمنددي أقرئنددي اهلل رسددول يددا فقددال ايددرهم بإسددامهم
 اهلل رسول فكان .فنزلت عنه وأعرض وعبس لكامه قطعه  اهلل رسول فكره بالقوم تشااله

 
لبنان،الطبعة األولى -بيروت-(،دار الكتب العلمية23،أبي حاتم الُبستي،)صمشاهير علماء األمصار :انظر -1

م ، 1588-هد1108(،دار الجنان للنشر والتوزيع،الطبعة األولى1/151األنساب،للسمعاني،)م ، 1555-هد1116
حيدر آباد،الطبعة -(،دار المعارا العثمانية3/215،محمد بن حبان البستي،)حبان ابن ثقات انظر
 م.1578-هد1358األول

 فى الدخول أن بيان باب ، صحيح مسلم،(617رقم-1/127)، األذان في الكام باب خاري،صحيح الب -2
 (.2588رقم-3/128) الفجر بطلوع يحصل الصوم
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 مدددن لدددك هدددل ويقدددول ربدددي فيددده عددداتبني بمدددن مرحبدددال  رآه إذا ويقدددول يكرمددده والسدددام الصددداة عليددده
  (1).حاجة

 
 علو همته:

ازوة إال استخلفه على المدينة  النبي  لم يغزُ اسية، فوقد شارك المسلمين حياتهم السي      
 عنفليصلي بالناس، وهذه المرتبة ال ينالها إال أصحاب الهمم من ذوي االحتياجات الخاصة، 

 (2)"بالناس يصلي المدينة على مكتوم أم بن استخلا"  النبي أن عائشة،

إلى أرض المعركة ليحمل الراية،  أن يشارك المسلمين القتال وذلك بالذهاب كما أنه لم يتوانَ 
ويكثر سواد المسلمين، مع أن اهلل تبارك وتعالى أعطى له الرخصة في الجهاد،إال أنه أراد أن 

 مكتوم أم بن اهلل عبد القادسية يوم رأيت: مالك بن أنس قاليأخذ بالعزيمة على الرخصة، ف
: قال عذرك؟ اهلل أنزل قد أليس :له فقيل سوداء، راية وبيده أطرافها، يجر درع وعليه األعمى

 ( 3).بنفسي المسلمين سواد أكثر ولكني! بلى

 ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي ال}: اكتب: "فقال  اهلل رسول عند أكتب كنت: "قال ثابت بن زيد وروى
 إني اهلل رسول يا: فقال مكتوم، أم بن اهلل عبد فجاء: قال ،{اللاهِ  َسِبيلِ  ِفي َواْلُمَجاِهُدونَ  اْلُمْاِمِنينَ 

 فثقلت: ثابت بن زيد قال. بصري ذهب قد ترى ما الزمانة من وبي اهلل سبيل في الجهاد أحب
 َيْسَتِوي ال}:اكتب:قال عنه، سري فلما ،ترفض أن خشيت حتى فخذي على  اهلل رسول فخذ

َررِ  ُأوِلي َاْيرُ  اْلُمْاِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ    (1).(55/النساء){اللاهِ  َسِبيلِ  ِفي َواْلُمَجاِهُدونَ  الضا
مون ولو القليل لدينهم، فرام قدِّ فابن مكتوم حجة على األصحاء الذين ينعمون بصحة وافرة، وال يُ 

 . عماه إال أنه كان يشارك المسلمين بأمور قد يجبن فيها بعض األصحاء
 

 عمرو بن الجموح: ثانياا:
 حياته:
كان آخر األنصار و صحابي  السلمي انم بن كعب نب حرام بن زيد بن الجموح بن عمرو
  وخاد ومعود معاذ الولد من وله وأشرافهم، سلمة بني سادات من الجاهلية في يعد. إسامال 

 
 .(30/35، لألوسي ،) المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -1
 (.22تم تخريجه مسبقال،)ص -2
 (.1/266ر القرطبي،)م القرآن،تفسيالجامع ألحكا -3
 مسند( ،1713رقم-11/12)،أجله من الرخصة هذه اهلل انزل الذي األعمى هذا اسم ذكر ،حبان ابن صحيح -1

 (.21601 رقم-35/180) وسلم عليه اهلل صلى النبي عن ثابت بن زيد حديث،حنبل بن أحمد اإلمام
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=  هددد 3)سددنة  المسددلمون استشددهد بمعركددة أحددد مددع ابندده خدداد عندددما نكشددا ،الددرحمن وعبددد وهنددد
  (1).(م 625
: تعدددالى قولددده األنصددداري الجمدددوح بدددن عمدددرو فدددي نزلدددت: صدددالح   أبدددي روايدددة فدددي عبددداس ابدددن قدددال
 . (215)البقرة/{...َواْلَيَتاَمى َواأَلْقَرِبينَ  َفِلْلَواِلَدْينِ  َخْير   مِّنْ  َأنَفْقُتم ُقْل َما ُينِفُقونَ  َماَذا َيْسَأُلوَنكَ }
ا وكان  ، مال   ذا بيرلاك شيخل  هدذه فنزلدت ُننفدق؟ مدن وعلدى َنتَصدداق؟ بمداذا اللاده رسول يا: فقال كثير 

  (2).اآلَية
 

 إسالمه
 داره فدي اتخدذ قدد وكدان، أشدرافهم مدن وشدريفا سدلمة بندي سدادات مدن سديدال  الجمدوح بن عمرو كان"

 عمدرو بن ومعاذ نهواب جبل بن معاذ- سلمة بني فتيان أسلم فلما، مناة: له يقال خشب من صنما
 فيحملونه ذلك عمرو صنم على بالليل يدلجون كانوا، العقبة وشهد أسلم ممن -وايرهم الجموح بن

 عمددرو أصددبح فددإذا، رأسدده علددى منكسددا الندداس عددذرات وفيهددا سددلمة بنددي حفددر بعددض فددي فيطرحوندده
 وطهددره سددلها وجددده إذا حتددى يلتمسدده يغدددو ثددم: قددال الليلددة؟ هددذه آلهتنددا علددى عدددا مددن ويلكددم: قددال

 مثدل بصدنمه ففعلدوا اددوا وندام أمسدى فدإذا. ألخزيتده هدذا بدك فعدل من أعلم لو واهلل: قال ثم وطيبه
 إذا عليده فيغددون، ويطيبه ويطهره فيغسله األذى من فيه كان ما مثل به فيجد يلتمسه فيغدو، ذلك

 جدداء ثددم يبددهوط وطهددره فغسددله ألقددوه حيددث مددن اسددتخرجه عليدده طددال فلمددا. ذلددك بدده فيفعلددون أمسددى
 فهدذا فدامتنع خيدر فيدك كدان فإن، ترى ما بك يصنع من أعلم ال واهلل: له قال ثم عليه فعلقه بسيفه
 بدده فقرنددوه ميتددا كلبددا أخددذوا ثددم عنقدده مددن السدديا فأخددذوا عليدده ادددوا ونددام أمسددى فلمددا. معددك السدديا
 الذي مكانه في جدهي فلم عمرو وادا، الناس عذر فيها سلمة بني آبار من بئر في ألقوه ثم، بحبل
، شدأنه أبصدر رآه فلمدا، ميدت بكلدب مقروندا منكسدا البئدر تلدك فدي وجدده حتدى يتبعده فخرج، به كان

 وهددو عددرا مددا اهلل مددن وعددرا أسددلم حددين فقددال، إسددامه وحسددن فأسددلم قومدده مددن أسددلم مددن وكلمدده
 :لضالةوا العمى من فيه كان مما أنقذه إذ اهلل وشكر، أمره من أبصر وما، ذلك صنمه يذكر
 قرن في بئر وسط وكلب أنت ... تكن لم إلها كنت لو واهلل
 الغبن سوء عن تسأل أو تهان ... مستدن إلها لملقاك أا
 
 (1/103،ابن الجوزي،)والسير التاريخ عيون في األثر أهل فهوم تلقيح ،(5/75)األعام،للزركلي، :انظر -1
 .(1/68أسباب النزول للواحدي، ) -2
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 الدين ديان الرزاق الواهب ... المنن ذي لعليا هلل الحمد
 (1) "مرتهن قبر ظلمة في أكون ... أن قبل من أنقذني الذي هو
 

 :إعاقتهفي الجهاد رغم حبه 
 صلى)  النبي خرج فلما أعرج األنصار من شيخ الجموح بن عمرو كان :قال عباس ابن      

 عرجه(  سلم و عليه اهلل صلى)  للنبي افذكرو  أخرجوني لبنيه قال بدر إلى(  سلم و عليه اهلل
 لك رخص قد فقالوا أخرجوني لبنيه فقال الناس خرج أحد يوم كان فلما المقام في له فأذن وحاله
 فخرج بأحد وتمنعونيها ببدر الجنة منعتموني هيهات قال وأذن(  سلم و عليه اهلل صلى)  النبي
 نعم فقال الجنة هذه حتى بعرجتي أطأ اليوم تقتل إن أرأيت اهلل رسول يا قال الناس التقى فلما
 له يقال معه كان له لغام فقال اهلل شاء إن اليوم الجنة في بها ألطأن بالحق بعثك فوالذي قال
 فقاتل العبد فتقدم قال إذا تقدم قال معك خيرا اليوم أصيب أن عليك وما قال أهلك إلى ارجع سليم
  (2).قتل حتى فقاتل تقدم ثم قتل حتى

 من مناديه نادى العين يجري أن أراد لما معاوية أنمن الكرامات التي حدثت لعمرو بن الجموح 
 هيئته على نائم هو كأنما قبره في أبي فوجدت عنهم فحفر جابر قال فليشهد بأحد قتيل له كان

 دما جرحه فانبعث عنه فأزيلت، جرحه على ويده -الجموح بن عمرو- قبره في جاره ووجدنا
 سنة وأربعين ست بعد وذلك، أجمعين عنهم اهلل رضي المسك ريح مثل قبورهم من فاح إنه ويقال
  (3).دفنوا يوم من
 

 الشيخ عبد الحميد كشك:: ثالثاا 
 اسمه ومولده :

 ولد في  ،معاصر مفسر خطيب متفوه فقيه لماهو عبد الحميد عبد العزيز محمد كشك ، ع      
شدددبراخيت ،احددددى مراكدددز محافظدددة البحيدددرة بجمهوريدددة  م فدددي بلددددة1533العاشدددر مدددن مدددارس عدددام 

 مصر العربية، من أبوين ليسا لهما بسطة في المال، ولد معافى سليمال من األمراض، وما إن
بل  السادسة من عمره حتى أصيبت عيناه برمد صديدي بقي على ذلك حتى ذهب بصره ، فحفظ 

 في العاشرة من عمره فقامت أمه  وهوانتقل أبوه إلى الرفيق األعلى  القرآن وهو صغير،
 
 (.2/202، ابن كثير،)والنهاية البداية -1
 (.65/111،ابن عساكر،)دمشق مدينة تاريخ -2
 . (2/751،)الحكمي علي بن أحمد بن حافظ،األصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج -3
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لقمددة تسددد جددوعهم ، حتددى أندده  فيدده ، عدداش فقيددرال مددع أسددرته بعددد وفدداة والدتدده ال يجدددون باالعتندداء
ال ليسددد بهددا جوعنددا، مدديحدددث ويقددول أننددا اضددطررنا إلددى بيددع أثدداث البيددت وبعددد أن لددم يجددد أخددي ع

اضطررنا إلى بيع البيت ، فبعناه بأبخس األسعار بعد أن تآمر علينا التجار ليبخسدوا بسدعره وأخدذ 
 ينشد أبيات من الشعر قائال:

 هاده أبوابداس تغلق دوندوالن                         دهدي الفقير وكل شيء ضديمش
 هادويرى العداوة ال يرى أسباب                          ذنبدوتال وليس بمدراه ممقدوت

 ابهادت أذندركدحنات إليه وح                حتى الكاب إذا رأت رجل الغني         
ذا رأت يوما فقي  هادث عليه وكشرت أنيابدنبح                          اداشيدم رال دواه

  (1).يالدين اإلسكندرية معهدثم التحق ب 
فددي كليددة  ثددم التحددق انتقددل بعددد ذلددك إلددى األزهددر الشددريا ليتفددوق علددى أقراندده فددي ثانويددة األزهددر،

، ويعين بعد تخرجه إمامال في مسجد مصر ليستقر به األمدر فدي مسدجد)عين الحيداة( أصول الدين
م، وفددي مسددجد عددين الحيدداة كددان الشدديخ ياكددد 1568لددذي ظددل يخطددب فيدده منددذ سددنة فددي القدداهرة ا

، إذ أضدحى  إمدامنفسه خطيبال مفوهال وعالمال مدرسال أعطدى لمسدجده شدهرة لدم تكدن مدن قبدل تعيينده 
ومعجبددوه مددن كددل أصددقاع مدددن مصددر، حتددى ضدداق  اإلمددامهددذا المسددجد بقعددة يحددي إليهددا مريدددو 

  (2)واعيال . ا الذين أحبوا صوت اإلسام قويال المسجد ولم تتسع مساحته آلال
 

 الخطيب الصابر:
، عرفددده المسدددلمون مدددن خدددال خطبددده ومالفاتددده، وتميدددز اإلسددداميهدددو مدددن أبدددرز دعددداة العدددالم     

  بالبساطة والوضوح والتأثير . أسلوبه
 قضى معظم حياتده رهدن االعتقداالت، فقدد حدرم مدن اعدتاء منبدر مسدجده ،وذلدك فدي عهدد الدرئيس

ه ،  اإلسام) إن :شروطال رفضها الشيخ قائال  إلعادتهالمصري أنور السادات، واشترطوا   موجِّ
ها (. فاستفاد من جلوسه في بيته، على مكتبته، وعكا يملدي مدا أفداء اهلل  وال يمكن أن يكون موجا

 (3)عليه من العلم، وأنجز تفسير القرآن الكريم وعددال من المالفات القيمة.
 
 ( المختار اإلسامي للنشر والتوزيع. 16-7قصة أيامي،مذكرات الشيخ كشك،)ص :رانظ -1
م 1557ينداير -هدد1117مجلة البيان ،تصدر عدن مركدز البيدان للثقافدة واإلعدام. العددد الرابدع عشر،رمضدان  -2

 (.10)ص
لندددددا مددددع اتحدددداد مجلددددة الغرباء،مجلددددة إسددددامية تصدددددرها جمعيددددة الطلبددددة المسددددلمين فددددي المملكددددة المتحدددددة واير  -3

 م(.1550 -هد1110المنظمات االسامية في أوروبا، السنة السابعة والعشرون، العدد الخامس ،شوال 
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 مؤلفاته ووفاته:
ذاخرال من الكتب الدينية والمالفدات اإلسدامية التدي وصدلت  اادرنا الشيخ بعد أن ترك ميراثال       

كان أهمها : كتاب الهدى والنور وتفسير القرآن  إلى أربعمائة مالا منها مائة وخمسة عشر كتابال 
 الكريم الذي أكمله تمامال.

،انتشدددرت  إسددداميةإن الشددديخ كشدددك كدددان ظددداهرة "كتدددب عنددده الباحدددث الفرنسدددي)جيلز كيدددل( قدددائال: 
 . "خطبه في االبية أنحاء العالم اإلسامي

لديال وعالمدال كبيدرال وذلدك يدوم إمامدال ج اإلسداميةتوفي الشيخ رحمده اهلل تعدالى، بعدد أن فقددت األمدة 
م ، فقدته بعد أن ارتفعت أصدواته عاليدة مدويدة فدي عندان 1556الجمعة في السادس من ديسمبر 

 السماء.
وحدددده( يبشدددر باإلسدددام ديندددا عظيمدددال وفكدددرال قويمدددال وسدددلوكال صدددادقال  أمدددة)كدددان الشددديخ عبدددد الحميدددد 

  (1)مستقيمال، فمات وهو ساجد لربه سبحانه وتعالى .
 

 الشيخ أحمد ياسين )المقعد ذو الهمة العالية( :رابعاا 
 اسمه وحياته:

 قددرى هددو الشدديخ أحمددد إسددماعيل ياسددين ، ولددد فددي قريددة الجددورة مددن قضدداء المجدددل قريددة مددن      
م ، كان لتسمية الشيخ الياسين سدببال عجيبدال ، وهدي 1536فلسطين المحتلة ، في شهر يونيو عام 

إذا وضددعتيه فأسددميه أحمددد ، فسددمَي  يناديهددا ه أنهددا رأت هاتفددال فددي منامهددا ،الرايددة التددي رأتهددا والدتدد
 أحمد رام اعتراض والده على تسميته أحمد .

في بيع العنب ونحو ذلك ، فكان يحمل قطا العنب وهو ابن  إخوتهكان الشيخ بعد وفاته يساعد 
 د أهله في عكان يساست سنين وينادي في الناس ويقبل عليه الناس ليشتروا ما بيده ، كما 

 تشهد على ذلك. ةرعي الغنم ، وكان حينئذ ابن سبع سنين ، وقرية الجور 
 

 يتعلم رغم الشلل :
فدي  االبتددائيالتحق الشيخ  وهو في السابعة من العمر بالمدرسة ، حتدى أتدم الصدا الرابدع       

م 1518دثت نكبدة مدرسة الجورة ، وبعد أن انتقل إلى الصا الخامس ودرس في الشهر األول ح
 إلى منطقة ازة . الجورة، ومن ثم الرحيل من 

 
مجلددددة الغرباء،مجلددددة إسددددامية تصدددددرها جمعيددددة الطلبددددة المسددددلمين فددددي المملكددددة المتحدددددة وايرلندددددا مددددع اتحدددداد  -1

 م(.1550 -هد1110المنظمات االسامية في أوروبا، السنة السابعة والعشرون، العدد الخامس ،شوال 
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م وفددي الخددامس عشددر مددن شددهر يوليددو لهددذا 1552اددزة ، حتددى كددان صدديا عددام  بمدددارس لتحددقا
العام تعرض الشيخ لحادثدة علدى شداطئ بحدر ادزة ، أدت إلدى إصدابته بشدلل ، أفقدتده القددرة علدى 
الحركة ، ثم أصبح يتحرك شيئال فشيئال ولكن بصدعوبة ، ثدم يعدود إلدى الدراسدة رادم حالتده الصدحية 

وية العامة ، ويعمل بعدد ذلدك مدرسدال فدي إحددى مددارس ادزة وذلدك عدام الصعبة ، ليتخرج من الثان
م بهدددددا اسددددتكمال دراسددددته 1561م ،ثددددم تقدددددم المتحددددان الثانويددددة العامددددة مددددرة أخددددرى عددددام 1558

الجامعيدددة. فدددالتحق بجامعدددة عدددين شدددمس بعدددد نجاحددده، ورجدددع إلدددى ادددزة فدددي زيدددارة خاطفدددة إال أن 
 ة أخرى.األوضاع السياسية حالت دون عودته لمصر مر 

 حياتدده ، فمددا رأيكددم لددو تعددرض شددخص كددل ذلددك العددزم واإلصددرار راددم الشددلل الددذي تعددرض لدده فددي
 هذه الظروا الصعبة هل كان اإلصرار عنده كما وجدناه عند الشيخ. مثل آخر لهذا الحادث في

  
 محنة االعتقال :

حياتده رادم شدلله لدم لتددلل علدى أن  كثر من مدرة خدال مسديرته الدعويدة ؛لقد اعتقل الشيخ أ      
 ل السجن من عزيمته .هادنة والمذلة لاحتال ، ولم ينتكن موصوفة بالم

م اعتقل الشيخ في سجن ادزة المركدزي لمددة شدهر ، بتهمدة عاقتده بداإلخوان 1565ففي عام  -1
 المسلمين ، وكان السجن في تلك الفترة تحت القيادة المصرية. 

م ، وحكدم عليده بالسدجن ثاثدة عشدر عامدال ، 1581لي عام اعتقل في عهد االحتال اإلسرائي -2
أفرج عنه بعد عام ، وذلك على إثر صدفقة تبدادل أسدرى بدين الجبهدة الشدعبية القيدادة العامدة والتدي 

 تمكنت من أسر ثاثة جنود إسرائيليين .
ضدافة وحكم عليده بالمابدد إم ، 1585اإلسرائيلي عام  حتالتم اعتقاله مرة أخرى من قبل اال -3

سددنة ، أفددرج عندده بعددد ثمددان سددنوات ، إثددر محاولددة فاشددلة للموسدداد مددن ااتيددال  ةعشددر  إلددى خمددس
إثرها اإلفراج عن الشديخ أحمدد  ،تم على األردنرئيس مكتب حركة المقاومة اإلسامية حماس في 

  (1)ياسين .
 سجنه بقي الشيخ شامخال رافع الرأس يأبى الذل والهوان ، فخرج من  االعتقالولكن رام 

 ليجمع إخوانه بجانبه ، ويبدأ بالتخطيط والتجهيز للمرحلة المقبلة .
  م ، ولكن حب الشباب1558الجبرية على الشيخ من قبل السلطة الفلسطينية عام  ةاإلقام -1
 
 ( بتصرا5-1)ص ،اإلمام الشهيد أحمد ياسين،د.نسيم ياسين و د. يحي الدجني -1
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صرارهم على فك حصاره ت  (1).م ذلك بتقدير اهلل وتوفيقهللشيخ واه
 

 بعض صفات الشيخ ياسين:
إلددى اهلل عددز وجددل ،  يسددير بدراجتدده بددين المسدداجد ليدددعو ذلددك الرجددل الددذي كددانعلتتو الهمتتة: -1

وذلك قبل أن يتملك منه الشلل بالكامل، فكان له صديقال يأخذه على الدراجة الهوائية ، فكدان رجدل 
 تَدْأُمُرونَ  ِللناداسِ  ُأْخِرَجدتْ  ُأمادة   َخْيدرَ  ُكندُتمْ }ه قولده تعدالى:بدألا ،بدل بأمدة . كدان يضدع نصدب عينيد

 (110/آل عمران ){ِباللاهِ  َوُتْاِمُنونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  ِباْلَمْعُروِا َوَتْنَهْونَ 
فدارق شدفتيه التسدبيح والتحميدد، وامدال تاليدال للقدرآن الكدريم ،ال يكان الشيخ صوامال قكثرة العبادة:  -2

ستيقظ من نومه قبل الفجر بساعة فيبدأ بالصاة والقيام، كما كان ملتزمال بصداة الجماعدة، فكان ي
بيددوت اهلل عددز  الشدديخ يعلددم أن عددز األمددة فددي ُعمددارِ  ألن ،التددي يتكاسددل عنهددا كثيددر مددن األصددحاء
 ِفيَها َلهُ  ُيَسبِّحُ  اْسُمهُ  ِفيَها ُتْرَفَع َوُيْذَكرَ  َأن اللاهُ  َأِذنَ  ُبُيوت   ِفي}وجل ، ألنها تربي الرجال لقوله تعالى:

قَدامِ  اللادهِ  ِذْكدرِ  َعدن َبْيدع   َوال ِتَجداَرة   ُتْلِهديِهمْ  الا  ِرَجدال   * َواآلَصدالِ  ِباْلُغُدوِّ  داةِ  َواِه َكداةِ  الصا يتَداء الزا  َيَخداُفونَ  َواِه

ا  (37-36/النور){َواأَلْبَصارُ  اْلُقُلوبُ  ِفيهِ  َتَتَقلابُ  َيْومل
حددرص الشدديخ علددى صدداة الفجددر التددي ضدديعها  مددن منطلددقا التددي تدددمي القلددوب ، و ومددن المواقدد

أنده  مدن رامالكثير من األصحاء)عندما كان يقيم الشيخ في معسكر الشاطئ خرج لصاة الفجر ب
كددان مريضددا ، ولددم يرافقدده حينهددا أحددد ، وتعثددر الشدديخ ووقددع وبقددي ملقددى علددى األرض حتددى طلددوع 

 الشمس(.
يخ زاهدال عن ملذات الددنيا ومتاعهدا،يكره المدال، ال يملدك سدوى ثدوبين وسدجادة كان الشالزهد:  -3

صددداة ، يعددديش علدددى الخبدددز والمددداء وزيدددت الزيتدددون ، مدددريض عددداجز قعيدددد مشدددلول ، يعددداني مدددن 
 حشرجة في الصدر وضيقال في التنفس واضطرابال في الهضم وانسدادال في شرايين القلب .

 سدددعد بدددن سدددهل عدددنلددده. ف اهلل ي قلبددده وهدددذا مدددن عامدددات حدددبفمدددا وجدددده أحددددال إال أحبددده ودخدددل فددد
 اهللُ  يأحَبندد عملتدده انددأَ  اإذ عمددل ىعلدد يدّلندد اهللِ  رسددول ايدد :فقددال رجددل  النبِددي ىَأتدد قددال يِّ السادداِعد
 الندددداس يَأيددددد يفدددد افيمدددد هددددداز و  اهلل يحبددددك االدددددني يفدددد هددددداز " : اهللِ  رسددددول فقددددال الندددداس يوَأحبندددد
  (2)"يِحبوك

، فعنددما يدأتي متقاعددال  مدن التقاعدد بصدفته مدرسدال  شهريال  كان الشيخ يتلقى راتبال ود: الكرم والج -4
 ابنه بالراتب يأمره بتوزيع نصفه على الفقراء والمحتاجين ، ويبقي النصا اآلخر، 

 وعندما يأتي محتاج آخر يريد المساعدة ال يرده حتى يفنى النصا اآلخر، وعندما كانت
 
 (1/50رة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين،د.سيد بن حسين العفاني)شذ الرياحين من سي -1
 .  (1102 رقم-5/552)،الدنيا في الزهد باب سنن ابن ماجه، -2
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ونحدن مداذا سديبقى لندا ، فيقدول لهدا "ربندا يبعدث  ،وزعدت المعداش له لو تراجعه زوجته أم محمد وتق
 لنا".

، والتصدددق علددى المحتدداجين والفقددراء الشدديخ أحمددد ياسددين علددى اإلكثددار مددن فعددل الخيددر  فقددد أحددب
 ِجْبِريدلَ  َنداَدى َعْبدلا اهللُ  َأَحبا  ِإَذا" :َقالَ   الناِبيِّ  َعنِ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ حتى ينال حب اهلل تعالى له . 

 ُفَانلدا ُيِحدبُّ  اهللَ  ِإنا  السادَماءِ  َأْهلِ  ِفي ِجْبِريلُ  َفُيَناِدي ِجْبِريلُ  َفُيِحبُّهُ ( َفَأْحِبْبهُ ) َفَأِحباهُ  ُفَانلا ُيِحبُّ  اهللَ  ِإنا 
  . (1)"اأْلَْرضِ  َأْهلِ  ِفي اْلَقُبولُ  َلهُ  ُيوَضعُ  ُثما  الساَماءِ  َأْهلُ  َفُيِحبُّهُ  َفَأِحبُّوهُ 

ذلك الرجل الذي ضحى بنفسه خوفدا علدى قصدا الطدائرات للمشدفى الدذى التواضع والرحمة:  -5
التدددي ألمددددت بدددده فدددي آخددددر حياتددده، وراددددم احتياجددده للعدددداج فددددي  يعدددالي فيدددده،فرام األزمدددة الصددددحية

المستشدددفى ، إال أنددده رفدددض ذلدددك ، لحرصددده أال يصددداب المستشدددفى بمكدددروه ، لعلمددده أن المحتلدددين 
 يمكن أن ينفذوا جريمتهم أثناء وجوده في المستشفى.

السدجناء  ومن تواضعه يرفض ابعاد الناس عنه أثنداء المزاحمدة والتددافع حولده، كمدا كدان يأكدل مدع
وكان يقاسمهم حصته مدن ل السجناء عنه أنه كان ال يأكل قبلنا، و ويجلس معهم ، بل كما كان يق

يقاسددددمهم الفواكددده واللحدددم وايرهدددا مددددن  كدددان نددده مدددريض ، بدددلألأتيددده مدددن المطددددبخ الطعدددام الدددذي ي
 المأكوالت .

 يد رجداالل أصدحابتل ير َعِرا الشيخ أن الصبر هو الطريق للفرج لهذه األمة ، فالمحالصبر:  -6
يحتداج إلدى ة ملديء باألشدواك و فطريدق الددع إليه، ل وصبر مديد، ليصلوا إلى ما يصبونطوي نفس  

دنَ  ِبَشدْيء   َوَلَنْبلُدَوناُكمْ }صدبر جميدل، فقدال تعدالى: دنَ  َواْلُجدوِع َوَنْقدص   اْلَخدواْ  مِّ  َواألنفُدسِ  اأَلَمدَوالِ  مِّ

اِبِرينَ  َوَبشِّرِ  َوالثاَمَراتِ   (155 لبقر/ا){الصا
ا أندده لددو نظرنددا إلددى الشدديخ راددم كددل األمددراض التددي تازمدده وكرسدديه الددذي ال يفارقدده مددا سددمعنا يومدد

اهلل وقدددره ، بددل صددبر واحتسددب مرضدده هلل تعددالى حتددى ينددال  شددكا أحدددال أو اعتددرض علددى قضدداء
اِبُرونَ  ُيَوفاى ِإناَما}األجر من اهلل تعالى ، لقوله جل شأنه:  (10 /الزمر) {ِحَساب   َغْيرِ بِ  َأْجَرُهم الصا

 (2)كما صبر في محنة السجن ، وصبر على طاعة اهلل تعالى واالستقامة على الصراط .
 

 :محمد أبو دقة )المتفوق(الطالب :خامساا 
جندوب  الطالب محمد اسان أبو دقة من سكان بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظدة خدانيونس      

 الخاصة وباألحرى كفيا البصر سوى  االحتياجات يمن ذو  محمد يعتبر  ، قطاع ازة
 
 (.51سبق تخريجه،)ص -1
 .(1/51شذ الرياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين،د.سيد بن حسين العفاني) -2
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 هفددي عيندد مندذ الصددغر بفقدددان البصدر يبمدن رايددا ضددبابية لمسدافة قصدديرة، الطالددب أبدو دقددة أصدد
بعدد ذلددك،   تمكن مدن القددراءةيداليسددرى فلدم  هفدي عيند يبم أصددومدن ثد ولدم يدرى بهددا شديئال ،اليمندى 

ه والديدد ولكددن العزيمددة واإلصددرار جعلتدده يتغلددب علددى الصددعاب ، فواصددل مسدديرته التعليميددة ، وكددان
 خير نصير في الدنيا من خال تلقينه دروسه ومنهجه الدراسي .

ه فددي المدرسددة يددع أقرانددعلددى جم ان محمددد مددن شدددة تفوقدده ، يحصددل دائمددال علددى المرتبددة األولددىوكدد
 وايرها .

قال عنه والده" كان محمد صاحب فكاهة سواء في بيته أو خارجه، فما كان يجلس في مجلس إال 
  (1)".أنه كان يستحوز عليه من شدة محبيه والمعجبين بحديثه الذي ال يمل

 
 في كل شيء:  متميزاا 
كان ينافس أقرانه فدي كدل شديء ،حتدى  رام ما به من إعاقة إال أنه لم يركن إلى الدعة، بل      

، فدخل مسابقة )الطالدب المثدالي(، فحصدد المرتبدة األولدى كان يتفوق عليهم في كثير من األمور 
على شباب مسجده ومن بين هذه المسابقة دورة عليا في أحكام التاوة والتجويد برواية حفص عن 

 عاصم.
ولددى كددذلك علددى أقراندده فددي مسددابقة )النجبدداء(، فكددان دائمددا فددي المقدمددة حتددى أندده أخددذ المرتبددة األ

الب  -بموجبها حصدل علدى جدوائز عديددة مدن بينهدا )عمدرة إلدى بيدت اهلل الحدرام، وجهداز كمبيدوتر
  (2)(.، واير ذلكتوب
 

 أبو دقة ودخوله الثانوية العامة:
 أوضدح م(2011) سدبتمبر الماضدي وعن قصة رحلدة التفدوق التدي بددأت فصدولها مندذ شدهر      
ألنده ،مرحلدة الثانويدة العامة نه عانى معاناة كبيدرة علدى مددار تسدعة أشدهر مدن أيدامألطالب محمد ا

 لب المنهي قراءة وكتابة إال أنه تغ على عكس الطلبة .. وكان اير قادر على دراسة ال كان كفيف
 شعورا بمعاناته فترجم ذلك الشعور من المتطوعين الذين امتلكوا على ذلك من خال عدد

مدن  عقلهكل التخصصات فيحفظ الدروس في  اال حيث كانوا يخدمونه في قراءة المنهي له فيأفع
    .أول مرة كانت تقرأ عليه

 
، شبكة  www.paldf.net/forum/showthread.phpم(، 2012-2-20مقابلة شخصية بتاريخ،) -1

 1م،مشاركة رقم25/7/2011 المحور الطابي والنقابي : المنتدى فلسطين للحوار،
 م( .2012-2-20قابلة شخصية بتاريخ،)م -2
 

http://www.paldf.net/forum/forumdisplay.php?f=15
http://www.paldf.net/forum/forumdisplay.php?f=15
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إال أنده أصدر  ، لامتحانداته مدن الثانويدة العامدة، كيدا سديقرأ ويحفدظ ويتقددم وندكان الجميدع يخوف
 رام المثبطين . دخولها متسلحا باإليمان والعزيمةعلى 

فدي كثيدر مدن األحيدان  وأوضدح أناده،  ويبين أنه كان ينظم وقتده خمدس عشدرة سداعة للدراسدة      
أثنداء الشدرح، فيعيددوها لده  كان يذهب إلى المدرسين ليسألهم عن مسائل كدان يصدعب عليده فهمهدا

 (1).وكان معظمهم يتعجبون من إصراره على العلم
 

 محمد ولحظات النجاح:
 ،فر، فجاءت ساعة الص الثانوية العامة كل جهده منذ اليوم األول في مرحلة محمد بذللقد       

حصدل  ليحصد ثمرة اراسه الطيب طيلة العدام بمعددل كبيدر ليفرحده ويفدرح أهلده وجيرانده وأحبابده ،
 .ازة في الفرع األدبي طاععلى ق لثالثئة الرابع مكرر على فلسطين وابالما 58،5معدل على 

سددواء علددى المسددتوى الشددعبي أو الرسددمي ، فقددد قامددت  ،وقددد قددام الجميددع  مسددرعين بتهنئددة محمددد
، وتقدديم المسداعدة لده ، بدل وأسدرع رئاسة الوزراء بتهنئة محمد شخصديا مدن خدال االتصدال بوالدده

الكبيددر ،الددذي عجددز عندده  وزيددر التربيددة والتعلدديم الستضددافته فددي مكتبدده، وتهنئتدده علددى هددذا التفددوق
  كثير من األصحاء.

معدددل  حصددل علددىأتقبلددت نبددأ نجدداحي وكأندده يددوم عيددد كنددت أتوقددع أن  يحدددث عددن نفسدده قددائال:)
التلفزيدون  مرتفع ولكن لم أكن أتوقع أن يدرج أسدمي ضدمن أوائدل الطلبدة فدي فلسدطين جلسدت أمدام

اسدان أبدو دقدة الرابدع  م الطالدب محمددسداة أن كدان أأسماء أوائل الطلبدة فكاندت المفاجدأستمع إلى 
شددداكرا لددده عدددن منحددده  فخدددرت جبهتدددي سددداجدة هلل ،مكدددرر مدددن مدرسدددة المتنبدددي الثانويدددة خدددانيونس

  . )التوفيق
يسدتطيع أن يتجداوز جميدع الصدعاب  إال أنده رام اإلعاقة التي قد تحصل لإلنسدان أنه أثبت محمد

  أنددده يجددددب عليددده أن ال ييدددأس أمددددام،إال التدددي يتخطاهدددا األصدددحاء ،بددددل يتفدددوق علدددى كثيددددر مدددنهم
 واإلصدددراروالعزيمدددة  باإليمدددانالمعوقدددات التدددي قدددد تواجهددده ، وربمدددا تكدددون أقدددرب للمسدددتحيل، ولكدددن 

 يستطيع أن يتغلب على هذه المعوقات .
 
، شبكة  www.paldf.net/forum/showthread.php -1م(، 2012-2-20مقابلة شخصية بتاريخ،) -1

 1م،مشاركة رقم25/7/2011 المحور الطابي والنقابي : المنتدى فلسطين للحوار،
 
 
 
 
 

http://www.paldf.net/forum/forumdisplay.php?f=15
http://www.paldf.net/forum/forumdisplay.php?f=15
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 الثانيالفصل  
مفهوم األيتام والفقراء والمساكين ومظاهر عناية  

 القرآن الكريم بهم.
 

 : مباحث ن خمسةويتكون م
 

تعريتتتف اليتتتتيم والفقيتتتر والمستتتكين لغتتتة   مبحلللث اللل وا ال
 واصطالحاا.

 

 الفرق بين الفقير والمسكين.  مبحث الث  يال
 

 مظاهر عناية القرآن الكريم بهم. المبحث الث لث 
 

 .اللقيط وعالقته باليتيم المبحث الرابع 
 

 اءالفقتتر  ةمشتتكل الحلتتول المقترحتتة لعتتالج المبحللث الملل م  
 القرآن الكريم.ضوء في 

 

 
 الفصل الثاني
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 ومظاهر عناية القرآن بهم . األيتام والفقراء والمساكينمفهوم 
 

 ويتكون من ثالثة مباحث :
 لغة واصطالحاا:المبحث األول : تعريف اليتيم والفقير والمسكين 

 
 وفيه ثالثة مطالب:

 : لغة واصطالحاا  المطلب األول: تعريف اليتيم
 لغة:م اليت
 سددكون مددع وفتحهددا اليدداء بضددم ُيْتمددا ييددتم بالكسددر الصددبي َيددِتمَ  وقددد اليتدديم ، جمعدده أيتددام ويتددامى ، 

 . فيهما التاء
 .أباه قبل البلوغ ، وفي الدواب فقد األم واليتيم في الناس ، فقد الصبي  .: بالضم الُيتمُ  

 وعلدددى.  أمددده فقدددد مدددن دون يمدددال يت األب فاقدددد فكدددان بددداألب منوطدددة اإلنسدددان فدددي الكفالدددة ألن وذلدددك
ا أمه فقد من كان لذلك باألم منوطة الكفالة فإن ، البهائم في العكس  . يتيمل

 الذي يفقد أبواه، واللطيم   عجي   وقيل ،وال يقال لمن فقد أمه من الناس يتيم ، ولكن منقطع
  (1).وقيل الغفلةوبالفتح :اإلنفراد ،  
 

 اصطالحاا: اليتيم 
 ينفقدون مدا يجددون ال الدذين والمسداكين اآلباء من لهم كاسب ال الذين الصغار هم" قال ابن كثير:

  (2)."وأهليهم أنفسهم على
  (3)"الرجال مبل  يبل  ولم أباه فقد من هو قال الشعراوي:"

 : هو كل إنسان صغير فقد أباه، ولم يبل  الحلم .  أنه  الباحث ويرى
 
 
 
 الشرح اريب في المنير المصباح،  (6/1518)لسان العرب ابن منظور  ،(1/715)،مختار الصحاح للرازي -1

 . (2/675،)الفيومي، الكبير
 (.1/288ابن كثير،) القرآن العظيم، تفسير -2
 (.181تفسير الشعراوي،)ص -3

 :لغة واصطالحاا  تعريف الفقيرالمطلب الثاني: 
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  لغة:الفقر 
  -لي:نلخصها في التا عدة معاني على انجاءت ه الَفِقير

   (1.)بتع باب من(  َيْفَقرُ ( )  َفِقرَ )  يقال فاعل بمعنى فعيل-1
عِا الَفقُر ، والفُ  -2 عِا والضُّ  قُر ، ضد الغنى ، مثل الضا
 ، يقال رجل فقير إلى العلم أي بحاجة إليهوالمحتاج  تأتي بمعنى الحاجة  -3
 (2).قال تعالى:"أنتم الفقراء إلى اهلل" أي المحتاجون إليه 
د ارِ قَدبدالفتح : واحددة فَ  ارةُ قَد، والفَ  ةُ قرَ والفَ  قرةُ والفِ  -1 ، مدن لبالظهدر، وهدو مدا انتضدد مدن عظدام الصُّ

 لدن الكاهل إلى الَعجِب ، والجمع ِفَقر  وَفَقار  وقيل ِفقرات  وِفَقرات  وِفِقرات  
 القرب ،مثل أفقرك الصيد ، أمكنك من فقاره ، فارمه قد قرب منك . -5
 معنى الحفر ،َفَقَر األرض وَفقارها أي حفرها .تأتي ب -6
 وفقر أنا البعير ،إذا حزه بحديدة حتى يخلص إلى العظم أو قريب منه . -7
  (3).( َفِقير  )  فهو به نزل قتل باب من(  َفْقرا)  الرجل الداهية(  َفَقرتِ )  و -8
 

  اصطالحاا:الفقير 
 ومسكن وملبس مطعم من كفايته، من موقعلا يقع به، الئق حال كسب وال مال له ليس من -

 عشرة إلى يحتاج كمن تقتير، وال إسراا اير من نفقته، تلزمه ولمن لنفسه منه، البد ما وسائر
  (1).اثنين أو ثاثة أو أربعة إال يجد وال يوم كل دراهم

 (5). عياله نفقة عن فاضال  طريقه في ينفق ما يجد ال الذي هو -
 (6).يسألهم لم أو الناس سأل ، ن المالم له شيء ال الذي ، الفقر ظاهرهو   -

كل إنسان ال يستطيع أن يوفر حاجاته األساسية من مأكل ومشرب وملبس  هو  :الباحث يرى 
 نفس.إال بشق ال ومسكن

 
 (.2/178) الفيومي،المنير المصباح -1
 نفس المصدر السابق. -2
 (.5/3111ابن منظور، ) -3
 م.1573-هد1353( ، ماسسة الرسالة،الطبعة الثانية2/8القرضاوي،) فقه الزكاة،يوسا -1
 لطباعة فهد الملك مجمعالناشر  (،1/202،)المالفين من مجموعة ،والسنة الكتاب ضوء في الميسر الفقه -5

 هد .1121،سنة الطبع الشريا المصحا
 .(1/316،زنجويه ابن ،زنجويه البن األموال -6

 كين لغة واصطالحاا:المطلب الثالث: تعريف المس
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 لها عدة معاني منها: وجاء في لسان العربالمسكين أصلها من )السكون(  لغة:
 إذا سكونا يسكن الشيء سكن ضد الحركة، (، السكون،الطمأنينة والوقار، الرحمةالهدوء)" -1

 َأي ةالذبيح ُتَسكانُ  أَلنها ،ِسكِّينال  الِسكينة سميتوقد  .سكت إذا الرجل وسكن، حركته ذهبت
 . َسَكنَ  فقد مات شيء وكل بالموت ُتَسكنها

 َيْسُكن وما الَوقار هي وقيل النصر هي وقيل ،الطمْأنينة هي وقيل ،الرحمة الساِكينة بعضهم قال
 عليه للَوُقور وتقول قلوُبهم به َتْسُكنُ  ما رسوله على َسِكيَنَته اهللُ  فَأنزل تعالى وقوله ،اإلنسان به

 .ينةوالساكِ  السُّكون
 الليل في َحلا  ما وله أي (13)األنعام/{والنهار الليل في َسَكن ما وله }الى:)الحلول( لقوله تع -2

 .والنهار
 بركته من ُقوَتهم َأي الدار َأهل ُسْكنَ  ليكون الُعْنقود إنا  حتى المهدي حديث وفي (الُقوتُ ) -3

 (1)."األَْقواتُ  أَلْسكانُ وا عليه ينزلون الذين القوم طعام وهو النُّْزل بمنزلة وهو
 وقد جاءت اشتقاقاتها في القرآن الكريم على التالي:

 13) /األنعام){اْلَعِليمُ  الساِميعُ  َوُهوَ  َوالناَهارِ  اللاْيلِ  ِفي َسَكنَ  َما َوَلهُ }سكن : 

 (185/األعراا){ ِإَلْيَها ِلَيْسُكنَ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَجَعلَ }يسكن :

 (58/القصص){ َقِليال  َبْعِدِهْم ِإالا  مِّن ُتْسَكن َلمْ  َمَساِكُنُهمْ  َفِتْلكَ }تسكن :

 (35/البقرة){ ِشْئُتَما َرَادال َحْيثُ  ِمْنَها َوُكاَ  اْلَجناةَ  َوَزْوُجكَ  َأنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  َيا َوُقْلَنا}اسكن :

بُِّكمْ  مِّن يَنة  َسكِ  ِفيهِ  َيْأِتَيُكُم التااُبوتُ  َأن ُمْلِكهِ  آَيةَ  ِإنا }:سكينة   (218/البقرة){ را

َن اللاهِ  ِبَغَضب   َوَبآُاْواْ  َواْلَمْسَكَنةُ  الذِّلاةُ  َعَلْيِهمُ  َوُضِرَبتْ }مسكنة :  (.61/البقرة){ مِّ

 (181/البقرة){ِمْسِكين   َطَعامُ  ِفْدَية   الاِذيَن ُيِطيُقوَنهُ  َوَعَلى}:مسكين

 (31/يوسا){َعَلْيِهنا  اْخُرجْ  َوَقاَلتِ  ِسكِّينلا ْنُهنا مِّ  َواِحَدة   َوآَتْت ُكلا }سكنال :

اشتقاق الكلمة على معنىل واحد هو  هكذا ُذكر اللفظ سكن في القرآن الكريم ، وجميع معاني
واطمئنان لزوجها ، والمسكن فيه معنى القرار  السكون واالستقرار والطمأنينة ،فالمرأة سكن

كالساكن اليتحرك ، والسّكينة التي هي للقطع والذبح  مل  فهووالطمأنينه ، والمسكين ليس له ع
 (2).يسكن مذبوحها

 
 (.2057-3/2052لسان العرب،ابن منظور،) -1
2- http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=4538  ملتقى البيان لتفسير،

 م.2010القرآن، الباحث ياسين عبد المحسن،تاريخ التسجيل مايو 
 
 صطالحاا:ا
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  (1).التصرا على يقدر فلم الحاجة أسكنتهالذي  معدمال فقيرال هو": الجزائري بكر أبوقال  -
 الناس يسأل وال ، وثيابه نفسه إنقاء في باألانياء يتشبه الذي المتعفا هو" قال بن زنجويه: -

  (2)."وله القليل من المال إلحافا
 يومه وليله".يرى الباحث: هو المحتاج الذي ال يجد قوت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المدينة المنورة،دار الفكر للتوزيع -(،الناشر مكتبة العلوم والحكم1/152،)الجزائري بكر أبو أيسر التفاسير، -1

 م .1558-هد1115بيروت-والنشر
 .(1/316،زنجويه ابن ،زنجويه البن األموال -2
 

 المبحث الثاني: الفرق بين الفقير والمسكين :
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الفدرق بدين الفقيدر مفسدرين وأهدل الباادة مدن العلمداء فدي توضديح لقد تبايندت أراء الفقهداء وال      
السددنة النبويددة أو بأشددعار العددرب ، ويرجددع هددذا بوالمسددكين مسددتدلين بددرأيهم إمددا بددالقرآن الكددريم أو 

 إلى فهم كل واحد منهم لألدلة بمفهومه الخاص به . االختاا
  (1).من المسكين الفقير فهو أحسن حاالل الذي ال شيء له ، أما قال ابن منظور: المسكين  -1
، وهددو سددبب فددي تقدددمهم وصدددارتهم نددص   الفقيددر أكثددر حاجددة مددن المسددكين :كثيددرقددال ابددن  -2

دَدَقاُت ِلْلُفقَدَراء ِإناَمدا} اآليدة فدي قولده تعدالى:  وُبُهْم َوِفديُقلُد َواْلُمَالافَدةِ  َعَلْيهَدا َواْلَعداِمِلينَ  َواْلَمَسداِكينِ  الصا

َقابِ   (2)(60 التوبة/) {َحِكيم   اللاِه َواللاُه َعِليم   مِّنَ  الساِبيِل َفِريَضةل  اللاِه َواْبنِ  َسِبيلِ  َوِفي َواْلَغاِرِمينَ  الرِّ
 أو كفايتدده، مددن موقعددال  يقددع كسددب وال مددال لدده لدديس مددن هددورأي الشددافعية والحنابلددة ، الفقيددر  -3

 ثاثددة، إال يجددد وال عشددرة إلددى يحتدداج كمددن ومسددكن وملددبس مطعددم مددن هكفايتدد يحقددق وال .حاجتدده
ن حتى  .به يتجمل وثوب مسكن له كان أو الناس يسأل صحيحال  كان واه

 إلدى يحتداج كمدن يكفيده، ال ولكدن حاجتده، من مسدال  يسد ما كسب على يقدر الذي هو: والمسكين
 .ومسكن وملبس طعمم من بحاله الائقة الكفاية تكفيه ال ثمانية وعنده عشرة
ألن الفقير ال يجد ما يكفيه ، بخداا المسدكين الدذي يجدد  ر عندهم أسوأ حاالل من المسكين؛فالفقي

 فَدَأَردتُّ  اْلَبْحدرِ  ِفدي َيْعَملُدونَ  ِلَمَسداِكينَ  َفَكاَنتْ  َأماا الساِفيَنةُ }:تعالى واستدلوا على ذلك بقوله ما يكفيه .

 (79 /الكها) {َاْصبلا َسِفيَنة   ُكلا  َيْأُخذُ  ماِلك   ءُهمَوَرا َأِعيَبَها َوَكانَ  َأنْ 
فالمساكين عندهم سفينة يأكلون من عائدها ، فلهم ما يكفديهم مدن الطعدام والشدراب والملدبس ، ولدم 

 (3)يقل عنهم فقراء ، ألن الفقراء ال يجدون ما يكفيهم .
 وأمتندددي مسدددكينال، أحيندددي اللهدددم":فقدددالسدددأل اهلل المسدددكنة واسدددتعاذ مدددن الفقدددر ،  كمدددا أن النبدددي 

  (1)"المساكين زمرة في واحشرني مسكينال،
 ليس هناك فرق بين الفقير والمسكين من حيث الحاجة والفاقة ، فالمساكين جزء من -1

 الساال، عن يتعففون الذين الفقراء هم المساكين أن على يدل ما الحديث، في جاء فقدالفقراء. 
 
 (.3111/ 5ر،) لسان العرب،ابن منظو  -1
 (.6/367ابن كثير ) العظيم القرآن تفسير -2
 (3/1552الفقه اإلسامي وأدلته،د.وهبة الزحيلي ،) -3
 (،13530 رقم-7/12) اْلِمْسِكينِ  ِمنَ  َحاَجةل  َأَمسُّ  اْلَفِقيرَ  َأنا  َعَلى ِبهِ  ُيْسَتَدلُّ  َما باب السنن الكبرى للبيهقي، -1

 .األولى:الطبعة ،هد 1311:النشر سنة ،أباد حيدر -راالمعا دائرة مجلس:النشر دار
 
 
  (1).لتجملهم إليهم، يفطن ال ربما ألنه ؛اآلية فذكرتهم الناس لهم يتفطن وال
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 اللقمددة وال والتمرتددان، التمددرة تددرده الددذي المسددكين لدديس: " قددال  اهلل رسددول أن: هريددرة أبددي فعددن
 (2) " إلحافال  الناس يسألون ال: " شئتم نإ اقرءوا يتعفا، الذي المسكين إنما واللقمتان،

بالنظر وتفحص أقوال العلماء يجد الباحث أن قدول مدن قدال أن الفقيدر هدو أشدد حاجدة مدن و       
أقددرب للصددواب ، ألننددا مددا وجدددنا الفقيددر فددي القددرآن مقرونددال بالمسددكين ، إال وجدددنا  هددو المسددكين ،

 لقرآن الكريم إال لألهمية . الفقير يتقدم المسكين ، وال يكون التقديم في ا
ولكددن راددم هددذه الفددروق التددي ذكرهددا العلمدداء بددين الفقيددر والمسددكين ، نجددد أن القددرآن الكددريم والسددنة 
النبويددة مدددا ذكددرت الصدددنفان ، إال وهددم بدددأمس الحاجددة لألانيددداء ، وأصددحاب األمدددوال . سددواء مدددن 

هتمددام والعنايددة بهددم ، ليسددتطيعوا أن الدولددة أو الماسسددات أو األفددراد ، فقددد أجددب القددرآن الكددريم اال
 يتغلبوا على مصاعب الحياة .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( .1/287سيد سابق،)ال فقه السنة ، -1
 (2111 رقم-3/55(،  صحيح مسلم، )1535 رقم-6/32،)[ِإْلَحافلا النااَس  َيْسَأُلونَ  اَل ] َباب   صحيح البخاري، -2
 

   بهم .الكريم  : مظاهر عناية القرآن لثالمبحث الثا
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ألنهددم بحاجددة إلددى الرعايددة مددن قبددل  اهتمامددال شددديدال بقضددية األيتددام؛ لقددد اهددتم القددرآن الكددريم      
اآلخرين ، ألننا إذا تركناهم وشأنهم فسوا يكونوا لقمة سدائغة للطدامعين ، وقدد وضدح ذلدك القدرآن 

د شدديدا الحددائط اآليددل ، فقددالكددريم عندددما تحدددث عددن قصددة الخضددر ونبددي اهلل موسددى عليدده السددام 
 جدر مدن أصدحاب الحدائط ، رفدض الخضددر؛للسدقوط ، فعنددما طلدب موسدى مدن الخضدر ليأخددذ األ

ألن أصدددحاب الحدددائط أيتدددام ، والمسدددلم مطالدددب بالحفددداظ علدددى أمدددوالهم ومسددداعدتهم علدددى ذلدددك ، 
دا}فالمسدلم يعطدي اليتديم وال يأخدذ منده .قدال تعدالى:  اْلَمِديَندِة  ِفدي َيِتيَمدْينِ  ْينِ ِلُغاَمد َفَكدانَ  اْلِجدَدارُ  َوَأما

ا َأُبوُهَما َوَكانَ  لاُهَما َكنز   َتْحَتهُ  َوَكانَ   مِّدن َرْحَمدةل  َكنَزُهَمدا َوَيْسدَتْخِرَجا َيْبُلَغدا َأُشدداُهَما َأنْ  َربُّدكَ  فَدَأَرادَ  َصداِلحل

بِّكَ   (82/الكها) {....را
 

 المطلب األول : حرمة أكل أموالهم بالباطل :
 عرضة يكونوا ال حتى، لليتامى المالية بالحقوق عظيمة عناية الكريم القرآن آيات نيتعُ  قدل      

كثيددرال مددن الندداس ، فنجددد  المددال منهددا يأخددذون كثيددرة مددوارد لهددم وشددرعت. أمددوالهم سددلبو  للضددياع
ة ن فئدكد، ألنهم مكسوري الجناح ، ول مرعايتهيهتمون بتربية األيتام بعد موت األب ، والقيام على 

خبيثدددة ، فيهتمدددون باأليتدددام ،  مقليلدددة مدددنهم ، أصدددحاب النفدددوس المريضدددة ، قصددددهم سددديء ونوايددداه
وصدوب ، حددب  كدل ويظهرون العطدا والحندان تجداههم ، طمعدال فدي مدالهم الدذي يدأتي إلديهم مدن

دا َيتَداَمىالْ  َأْمدَوالَ  َيدْأُكُلونَ  الادِذينَ  نا إ}الذي حدذر منده القدرآن الكدريم ،فقدال سدبحانه وتعدالى : وهذا  ُظْلمل

 .(10 النساء/) {َسِعيرلا َوَسَيْصَلْونَ  َنارلا ُبُطوِنِهمْ  ِفي َيْأُكُلونَ  ِإناَما
 بدأموالهم التجدارة مدن خدال وذلدكوأجاز القرآن الكريم أن نقوم بالتصرا في مدال اليتدامى ،       
. قدال  دفدع لده المدال السدفه عنده لاوز  ، الحلدم بل  إذا حتى أي ، أشده اليتيم إذا بل  حتى تهاوتنمي
، وهدذا فيده مدن  (31اإلسدراء/ ) {َأُشدداهُ  َيْبلُد َ  َحتادى َأْحَسدنُ  ِهديَ  بِدالاِتي ِإالا  اْلَيِتيمِ  َمالَ  َتْقَرُبواْ  َوالَ }تعالى:

فدددإن ا هدددي حتدددى يكبدددروا ويبلغدددوا أشددددهم ،، ألنندددا إذا تركندددا أمدددوالهم كمددد موالعنايدددة بدددأمواله االهتمدددام
َكاةُ  َتْأُكُلَها اَل  َأْمَواِلِهمْ  ِفي اْلَيَتاَمى اْحَفُظوا :"كما قال ها،لالصدقة ستأك   (1)" الزا

ال اليتددامى بالوسددائل المشددروعة كالتجددارة و مددأفددي الحددديث بالمحافظددة علددى  د أشددار الرسددول وقدد
والعمددل  وقبددل أن أقددوم بالتجددارة ، للفندداء سددبب األكددل ألن ، تفنيهددا أي( الزكدداة) تأكلهددا لددئا مددثال ،

 (2)لم يكن لي علم وخبرة. الخسارة إذاخوا المختصين  بهذه األموال ، يجب أن أفكر وأسأل
 
بيروت، -لة(،ماسسة الرسا1725 رقم-3/5،)يِتيمالقطني، باب وجوب الزكاة في مال الصبي و  سنن الدار -1

 .م 2001 –هد1121 األولىالطبعة: 
 .الطبعة الثانية ،بيروت-معرفة للنشردار ال (،1/111) ،لميناويفيض القدير شرح الجامع الصغير،ا -2
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 اْلَيتَداَمى َواْبَتلُدواْ }ولكدن مدا هدو القددر الدذي يسدمح فيده باألكدل مدن أمدوالهم وضدح ذلدك قولده تعدالى:

ْنُهمْ  آَنْسُتم َفِإنْ  النَِّكاحَ  َبَلُغواْ  ِإَذا َحتاىَ   َيْكَبدُرواْ  َأن َوبِدَدارلا ِإْسدَرافلا َتْأُكُلوَهدا َوالَ  َأْمدَواَلُهمْ  فَداْدَفُعوْا ِإلَدْيِهمْ  ُرْشددلا مِّ

 َعلَدْيِهمْ  َفَأْشدِهُدواْ  َأْمدَواَلُهمْ  ِإلَدْيِهمْ  فَدِإَذا َدَفْعدُتمْ  بِداْلَمْعُرواِ  َفْلَيْأُكلْ  َفِقيرلا َكانَ  َوَمن َفْلَيْسَتْعِفاْ  َكاَن َاِنياا َوَمن

 .(6)النساء/{ِباللاِه َحِسيبلا َوَكَفى
ة، وهدددي كمددا ذكدددر سدددبحانه كددل مدددن مددال اليتددديم علددى قددددر الحاجددقدددرآن الكددريم للفقيدددر أن يأأجدداز ال
 يلددبس وال عورتدده، يسددتر مددا ويكتسددي جوعتدده، يسددد مددا يأكددل أندده وذلددكليأكددل بددالمعروا، وتعددالى ف

 انيدا كدان ومن، ونهت اآليات األانياء أن يمسكوا عن أكل أموالهم لقوله تعدالى)الكتان من الرفيع
 ( 1)( وهذا عليه جمهور العلماء.فليستعفا

 
 واإلحسان إليهم : والعطف عليهم المطلب الثاني : إكرامهم

إذاللهم ألي سبب من  ونهانا عنوالعطا عليهم ،  الحنوو  تعالى بإكرام اليتامىلقد أمر اهلل       
 بقلتهدا، نيهدي مدن هديني وال الددنيا، بكثدرة رمَكديُ  مدن ميكدر  ال وليعلم اإلنسدان أن اهلل تعدالى ،األسباب

 .تجرأ وجاهر بمعصيته  من هينُ يُ و  ،أطاعه والتزم بأمره من كرمي إنما ولكن
 (17 الفجر/) {اْلَيِتيم ُتْكِرُمونَ  الا  َبل َكاا }قال تعالى: 

 ، صدغير وهدو أبدوه مدات الدذى وهدو اليتديم علدى تعطفدون ال يستنكر القرآن هذا الفعل فيقدول: أنكدم
 (2).إليه المساعدة يد تقديم على تعملوا أن دون ، واالحتياج قرللف معرضال  تتركوه بأن
إلدددى الشدددرائع  امتددددفدددي شدددريعتنا ، إنمدددا  اإلحسدددان واإلكدددرام لأليتدددام والمسددداكينولدددم يقتصدددر       

 اليتامى إلى اإلحسان: إسرائيل بني على اهلل أخذه الذي الميثاق بنود جملة فمنالسماوية السابقة ،
ذْ }:الىتع قال والمساكين ،  َوِذي ِإْحَسدانال  َوِباْلَواِلدَدْينِ  اللّدهَ  ِإالا  َتْعُبدُدونَ  الَ  ِإْسدَراِئيلَ  َبنِدي ِميثَاقَ  َأَخْذَنا َواِه

َاةَ  َوَأِقيُمواْ  ُحْسنال  ِللنااسِ  َوُقوُلواْ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َكاةَ  َوآُتواْ  الصا دنُكمْ  َقِلديال  ِإالا  تَدَولاْيُتمْ  ثُدما  الزا  مِّ
 (83/البقرة) {مِّْعِرُضونَ  َوَأنُتم
 يحسدددنوا وأن  رعدددايتهم حدددق الرعايدددة ، والعطدددا علددديهم ، مدددن خدددال واإلحسدددان إلددديهم يكدددون      

 فيده إثدم ال حسدنال  قدوالل  يقولدوا وأن وحداجتهم، وعجدزهم ضدعفهم بسبب والمساكين واأليتام إلى بالمال
 الجاندب، ولدين الجناح فضخ مع المنكر، عن والنهي بالمعروا، واألمر الجميل، بالقول شر، وال
 الفضائل بأنواع وتحليها الطباع وتهذب النفوس، تصلح الصاة ألن ،تامال  أداء صاتهم يادوا وأن
  التكافل تحقيق من فيها لما للفقراء، الزكاة ياتوا وأن الرذائل، عن وتمنعها ،
 
 (.5/11،)القرطبي رتفسي،القرآن ألحكام الجامع :انظر -1
 (.15/552التفسير الوسيط ،محمد سيد طنطاوي،) -2
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سعاد الناس، بين االجتماعي شاعة والجماعة، الفرد واه  (1).للجميع والهناءة الرفاه واه
إلى أحد طرق العطا علدى اليتدامى ، وهدي القيدام علدى كفالتده ، ألنهدا  د وجهنا النبي وق      

 َأَنددا":فددالتهم . فقددال حددوافز للمسددلمين تشددجعهم علددى ك نبددي ، فجعددل ال أعظددم الطددرق لإلكددرام
  (3)"َواْلُوْسَطى (2)(السابااَحةِ ) السابااَبةِ  ِبِإْصَبَعْيهِ  َوَقالَ  َهَكَذا اْلَجناةِ  ِفي اْلَيِتيمِ  َوَكاِفلُ 
 هعليد للنبدى رفيقلدا الجندة فدى ليكون به العمل فى يراب أن الحديث هذا يسمع مامن كل على حق

 أفضل اآلخرة في اهلل عند منزلة وال أجمعين عليهم اهلل صلوات والمرسلين النبيين ولجماعة السام
  (1). األنبياء مرافقة من

مسداعدته بقددر االسدتطاعة ، وقدد وعدد بالجندة  وأالحديث وال يسرع فدي ضدم يتديم  أحد   كيا يسمع
هدا مدا ال عدين رأت وال أذن سدمعت التي وصدفها اهلل تعدالى بأنهدا كعدرض السدماوات واألرض ، وفي

 وال خطر على قلب بشر ، إن هذا لشيء عجاب .
 

 المطلب الثالث :التصدق عليهم والبر بهم :
 ِباللادِه َواْلَيدْومِ  آَمدنَ  َمدنْ  َولَددِكنا اْلبِدرا  َواْلَمْغدِربِ  اْلَمْشدِرقِ  ِقَبدلَ  ُوُجدوَهُكمْ  ُتَولُّدواْ  َأن اْلبِدرا  ْيَس لد}قدال تعدالى: 

 الساِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكينَ  اْلُقْرَبى َذِوي ُحبِّهِ  َعَلى اْلَمالَ  َوآَتى َواْلِكَتاِب َوالناِبيِّينَ  َواْلَمآلِئَكةِ  رِ اآلخِ 

َقابِ  َوِفي َوالساآِئِلينَ  َكاةَ  َوآَتى َوَأَقاَم الصااةَ  الرِّ اِبِرينَ َعاَهدُ  ِإَذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الزا  اْلَبْأَساء ِفي وْا َوالصا

رااء  (177 البقرة/ ){اْلُمتاُقونَ  ُهمُ  َوُأولَدِئكَ  الاِذيَن َصَدُقوا ُأولَدِئكَ  اْلَبْأسِ  َوِحينَ  والضا
جدداءت هددذه اآليددة ردال علددى اليهددود والنصددارى ، الددذين ادعددوا أن البددر وهددو العمددل الصددالح ،       

ق والمغدرب ، حيددث كاندت اليهددود تصددلى جهدة المغددرب ، وكانددت وجهدتهم إلددى المشددر يقتصدر علددى 
 َأنا  َتَعداَلى اللادهُ  فَدَأْخَبرَ النصارى تصلي جهة المشرق . وزعدم كدل فريدق مدنهم ، أن البدر فدي ذلدك . 

 . اآْلَيةِ  َهِذهِ  ِفي َبياَنهُ  َما َوَلِكناهُ ما يظنون  َاير اْلِبرا 
لكريمدددة ، بدددر األيتدددام ، والمسددداكين ، وابدددن السدددبيل، ومدددن بدددين هدددذا البدددر الدددذي وضدددح فدددي اآليدددة ا

  (5)والسائلين ، وفي الرقاب .
 
 للنشدر والتوزيدع المعاصدر الفكدر دار ،(1/205،)الزحيلدي وهبدة د،والمنهي والشريعة العقيدة في المنير التفسير -1
 . م1551 األولى الطبعة سورية-دمشق-دار الفكر ،لبنان-بيروت –
 لدذلك، التشدهد فدي بهدا فيشدار الصاة في بها يسبح ألنها بذلك سميت اإلبهام تلي التي ألصبعا هي :باحةالسّ  -2

 (10/136ابن حجر) ،فتح الباري: )انظر.حينئذ الشيطان بها يسب ألنها أيضا السبابة وهي
ا َيُعولُ  َمنْ  َفْضلِ  َبابُ  صحيح البخاري ، -3  (.6005رقم-8/5)،َيِتيمل
 الثانيددددة الطبعددددة ،الريدددداض – السددددعودية - الرشددددد مكتبددددة (،5/217)،بطددددال بددددنال ، البخددددارى صددددحيح شددددرح -1

 . م2003 -هد1123
 (.2/101،لأللوسي،)المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -5
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المعروفدة  م بدأعظم شديء ،وهدي مدن أركدان اإليمدانهُ را والماحظ أن اهلل تبارك وتعالى ربدط بِد      
 ن ، وكأن اهلل تعدالى يريدد أن يبعدثمان باهلل واليوم اآلخر والمائكة والكتاب والنبيياإليلدينا، وهي 

فإندده  والرقيددقباأليتددام ، والمسداكين ، وأبندداء السددبيل ، والسددائلين ،  را رسدالة مفادهددا ، أن كددل مددن َبددب
 اهلل من المسلمين أن يصلوا إليها . ن التي يريديحوز على مرتبة اإليما

 
 : وعدم حرمانهم الصدقات نصيبهم من الغنائم همإعطاؤ ع :المطلب الراب

ُسدوِل َوِلدِذي ُخُمَسدهُ  ِللّدهِ  فَدَأنا  َشدْيء   مِّدن َاِنْمدُتم َأناَمدا َواْعَلُمدواْ }قدال تعدالى:        َواْلَيتَداَمى اْلُقْرَبدى َوِللرا

َواللاُه  اْلَجْمَعانِ  اْلَتَقى اْلُفْرَقاِن َيْومَ  َيْومَ  َعْبِدَنا َعَلى َأنَزْلَنا ِباللاِه َوَما آَمنُتمْ  ِإن ُكنُتمْ  الساِبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ 
 (41 األنفال/) {َقِدير   َشْيء   ُكلِّ  َعَلى

 سدبيل علدى المشدركين أمدوال مدن المسدلمين أيددي فدي دخلدت مدا : الشدريعة فدي الغنيمدةوقد عرفت 
  (1).والركاب بالخيل القهر
أي بالسدديا والخيددل فإندده  سددلمون مددن الكفددار مددن خددال الحددروب؛نمدده المتوضددح أن مددا يغ فاآليددة

يقسم كما بينته اآلية الكريمة ، وقد خصصت اآلية في القسدمة لأليتدام والمسداكين وأبنداء السدبيل ، 
ليظهددر مدددى عنايددة واهتمددام القددرآن الكددريم بهددذه الفئددة ، التددي كددادت تنسددى بددين الندداس ، لددوال أن 

 إعطائهم حقوقهم .ب وذلك لمسلمين بهم ،ذكر ارآن الكريم الق
ُسدوِل َوِلدِذي َفِللاهِ  اْلُقَرى َأْهلِ  ِمنْ  َرُسوِلهِ  َعَلى اللاهُ  َأَفاء ماا}قال تعالى:  َواْلَمَسداِكينِ  َواْلَيتَداَمى اْلُقْرَبدى َوِللرا

 فَدانَتُهوا َعْندهُ  َوَمدا َنهَداُكمْ  َفُخدُذوهُ  الراُسدولُ  تَداُكمُ آ َوَمدا ِمدنُكمْ  اأَلْاِنَيداء َبدْينَ  َيُكدوَن ُدولَدةل  ال َكيْ  الساِبيلِ  َواْبنِ 

 (7الحشر/){اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللاهَ  ِإنا  اللاهَ  َواتاُقوا
 ولم يقا القرآن الكريم على اعطائهم نصيبهم من الغنيمة ، بل نهى المسلمين من حرمدانهم      

 اْلَفْضدلِ  ُأْولُدوا َيْأتَدلِ  َوال}قدال تعدالى:ف صددقة ،نصيبهم من الصدقات في حدال مقددرة المسدلم علدى ال

 ُتِحبُّونَ  َأال َوْلَيْصَفُحوا َوْلَيْعُفوا اللاهِ  ِفي َسِبيلِ  َواْلُمَهاِجِرينَ  َواْلَمَساِكينَ  اْلُقْرَبى ُأْوِلي ُيْاُتوا َأن ِمنُكْم َوالساَعةِ 

 (22 النور/) {راِحيم َاُفور   َلُكْم َواللاهُ  اللاهُ  َيْغِفرَ  َأن
مدن  بكر الصدديق ، وذلدك عنددما نزلدت بدراءة عائشدة رضدي اهلل عنهدافي أبي  وقد نزلت هذه اآلية

 فقدال: .وفقدره لقرابتده مسدطح علدى ينفدق وكدان ينفق على مسدطح ،الا حادثة اإلفك ، قرر أبو بكر أ
 ِمدْنُكمْ  اْلَفْضدلِ  ُأولُدو َيْأتَدلِ  الوَ }: تعدالى اهلل فدأنزل لعائشدة، قدال الذي بعد أبدلا شيئلا عليه أنفق ال واهلل

 واهلل: بكددر أبددو فقددال { َلُكددمْ  اللاددهُ  َيْغِفددرَ  َأنْ  ُتِحبُّددونَ  َأال } قولدده إلددى { اْلُقْرَبددى ُأوِلددي ُيْاتُددوا َأنْ  َوالساددَعةِ 
 : وقال عليه كانت التي النفقة مسطح إلى فرجع لي، اهلل يغفر أن أحبّ  إني
 
 (.15/170لرازي،)الفخر اح الغيب ،يمفات الكبير تفسيرال -1
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  (1).أبدلا منه أنزعها ال
 

 المطلب الخامس : عدم إيذائهم :
باليددد واللسددان وحتددى اللمددز ، نهددى عددن إيددذائهم و  بأصددحاب الحاجددات م القددرآن الكددريملقددد اهددت      

 بقى في نفسه شيئال على ذلك الشخص . ومن ذلك اإليذاء :يحتى ال 
بعد فقد اليتيم والده ، يكدون أضدعا مدا يكدون نفسديال فيحتداج إلدى أشدد  تيم :النهي عن قهر الي -1

العطددا والحنددان ، ال اإليددذاء والظلددم والمذلددة ، فجدداء القددرآن الكددريم لينهانددا عددن قهددر اليتدديم فقددال: 
ذالله  ؛(5الضحى/) {َتْقَهْر  َفَا  اْلَيِتيمَ  َفَأماا}   (2).أي أكرموه وال تقهروه بظلمه ، وكسر خاطره واه

ذا وقيل ال تعبس وجهك إليه ،  إذا فكيدا ، الوجده فدي العبوسدية النهدي والتحدريم بسدبب هدذا كدان واه
  (3). ماله أكل أو أذله
النهي عن نهر السائل : كما أن القرآن الكريم نهى المامنين عن نهر وزجر السائلين ، ألنهم  -2

ديم المسدداعدة لهددم ، وا السددائلين دون تقددجميددع الندداس رد أن ، محتدداجون إلينددا ، ولددو افترضددنا جدددالل 
كيددا سدديكون حددالهم ، كمددا فعددل أهددل القريددة بنبددي اهلل موسددى عليدده السددام والخضددر ، كمددا قددال 

 .(10-5)الضحى/ {َتْنَهْر  َفَا  السااِئلَ  َوَأماا}تعالى:
 نْ ُكددوال تَ  تزجددره فدداإليددك ،  الدددنيا مددن لشدديء الطالددب المسددتجدي الضددعيا السددائل أي إذا جدداءك

اشلا َواَل  ُمَتَكبِّرلا َواَل  َجباارلا  هَ ُردّ فد معده ، ولكدن إذا كدان ال بدد مدن ذلدك ، وال تريدد أن تعطيده َفظاا َواَل  َفحا
، كمدددا فدددي اآليدددة دليدددل علدددى العنايدددة  جميدددل بقدددول أورده بشددديء عليددده تفضدددل ، أي ولدددين برحمدددة  

 . بالضعفاء
بطددان الصدددقة ، أي أن أجددر الصدددقة ياتدده، القددرآن الكددريم ذكددر بددين ط واألخطددر مددن ذلددك ، أن

وقددد شددبه الصدددقة المتبوعددة بددالمن واألذى بالرجددل المرائددي ، أي  بددالمن واألذى .تبعددت يبطددل إذا أُ 
كددريم ، فهددذا ال أجددر لدده يددوم القيامددة كمددا  وأيبتغددي مددن وراء الصدددقة ، أن يقددول الندداس عندده جددواد 

 الناداِس َوالَ  ِرَئداءَ  َمالَدهُ  ُينِفدقُ  َكالادِذي َواألَذى بِداْلَمنِّ  تُْبِطلُدوْا َصدَدَقاِتُكم الَ  آَمُندواْ  الادِذينَ  َأيُّهَدا َيدا}قال تعالى:

َعلَدى  َيْقدِدُرونَ  الا  َصدْلدلا َفَتَرَكدهُ  َوابِدل   َفَأَصداَبهُ  َعَلْيدِه تُدَراب   َصدْفَوان   َكَمثَدلِ  َفَمَثلُدهُ  اآلِخدرِ  ِباللاِه َواْلَيدْومِ  ُيْاِمنُ 
 (261البقرة/)  {اْلَكاِفِرينَ  اْلَقْومَ  َيْهِدي َواللاُه الَ  َكَسُبواْ  ماامِّ  َشْيء  

حتداج ، ألن هذا الرجل سيخسر خسارتين ، الخسدار األولدى نقصدان مالده عندد التصددق علدى المف 
 للمامنين المخلصين الذين ال يتبعون صدقتهم إال بالقول  ن، كما يكو  اهلل لن يعوضه بدالل منها

 
 .( 312، للواحدي ،)ص النزول بأسبا -1
 (.6/3527،سيد قطب،)القرآن ظال في -2
 (.31/220ح الغيب، الرازي،)يمفاتو  الكبير تفسيرال -3
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 {"َحِلديم َواللادُه َانِدي   َيْتَبُعهَدآ َأذلى َصدَدَقة   مِّدن َخْيدر   َوَمْغِفدَرة   ماْعدُروا   قَدْول  }المعروا ، كما قدال تعدالى:
 (263البقرة/)

 . األجر والثواب يوم القيامة ، فا مال في الدنيا وال أجر في اآلخرة ةخسارة الثانية ، خسار أما ال
 قددال تعددالى فددي حددق المكددذبين، الددذين يدداذون اليتدديم وال يحثددون أهلدديهم علددى إطعددام المسدداكينقددد و 
  {اْلِمْسددِكينِ  َطَعددامِ  َعلَددى َيُحددضُّ  َواَل  اْلَيتِدديمَ  الاددِذي َيددُدعُّ  فَددَذِلكَ  * ِبالدددِّينِ  ُيَكددذِّبُ  الاددِذي َأَرَأْيددتَ }:
 (3-1/الماعون)

 ، والطدددرد ،الدددذين يددداذون اليتددديم بدددالظلم  مدددن صدددفات أن وضدددوحال جليدددال واضدددحال  وضدددحت واآليدددات
وال يحضددون علددى طعددام المسددكين ، هددي إحدددى صددفات الددذين يكددذبون بالدددين ، ولكددن  ، والتحقيددر
نما ذكرهاهذه لي  (1)سبيل المثال ال الحصر . القرآن على ست جميع صفات المكذبين ، واه

 
 المطلب السادس : عدم خلط أموالهم بالمال الخاص :

 ِإنادُه َكدانَ  َأْمدَواِلُكمْ  ِإلَدى َأْمدَواَلُهمْ  تَدْأُكُلواْ  َوالَ  ِبالطايِّدبِ  اْلَخِبيثَ  َتَتَبداُلواْ  َأْمَواَلُهْم َوالَ  اْلَيَتاَمى َوآُتواْ }قال تعالى:

 (2 النساء/) {اَكِبيرل  ُحوبلا
 فمنعده المدال طلدب بلد  فلمدا يتديم لده أخ البدن كثيدر مدال معده كدان اطفدان مدن رجدل في لقد نزلت

 مدن بداهلل نعدوذ الرسدول وأطعندا اهلل أطعندا قدال العدم سدمعها فلمدا فنزلدت  النبدي إلدى فترافعا ،عمه
 ربده ويطدع نفسده شدح وقيد ومدن" :السدام الصداة عليه النبي فقال ،إليه ماله فدفع ،الكبير الحوب
 األجر ثبت  النبي فقال اهلل سبيل في أنفقه ماله ألفوا قبض فلما جنته يعني داره يحل فإنه هكذا
 ينفدق وهدو الدوزر بقدي كيدا األجدر ثبدت ندهأ عرفنا قد اهلل رسول يا قالوا ، الوزر وبقي األجر ثبت
 (2). "والده على الوزر وبقي الغام أجر ثبت :فقال اهلل سبيل في

 ومدا مدالكم وهدو بدالحال اليتدامى مدال وهو الحرام لاستبدوقد وضحت اآلية الكريمة أنه ال يجوز ا
 (3). مكانه فتأكلوه األرض في المبثوث اهلل ورزق المكاسب من لكم أبيح
 
 المطلب السابع: أجر وثواب تربية اليتيم : 

  أبوك مات حيث ، يتيمال  الكريم الرسول يهاأ كنت لقد:  أى "فآوى َيِتيمال  َيِجْدكَ  َأَلمْ قال تعالى:"
 
 .(32/112) الرازي، ،الغيب مفاتيحو  الكبير تفسيرال -1
-العبيكان مكتبة ،( 2/11،الزمخشري،)التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاا -2

 .م1558 ، هد1118الرياض،الطبعة األولى 
 نفس المرجع السابق. -3
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 ، وعصدددمته وحمايتدده برعايتددده وتعهدددك ، وكرمددده بفضددله تعددالى اهلل فدددآواك ، أمددك بطدددن فددى وأنددت
 تدولى حيدث ، طالدب أبدا عمدك لدك سدخر بعدده ومدن ، بكفالتك ليقوم المطلب عبد جدك لك وسخر
  (1). مات أن إلى ، وبعدها الرسالة قبل عنك والدفاع رعايتك

 وكافددل اَأندد" : يِّ النبددد اهلل تعددالى ،قددال ولقددد وضددحت السددنة النبويددة أجددر تربيددة وكفالددة اليتدديم عندد
 (2)"ىوالوسط( السابااَحة) السبابة بإصبعيه وقال اهكذ الجنة يف اليتيم
 عليده للنبدى رفيقلدا الجندة فدى ليكون به العمل فى يراب أن الحديث هذا يسمع مامن كل على حق

 أفضل اآلخرة فى اهلل عند نزلةم وال أجمعين عليهم اهلل صلوات والمرسلين النبيين ولجماعة السام
 (3).األنبياء مرافقة من

 النبي إلى شكا رجال  أن هريرة أبي نفعالمسح على رأس اليتيم مما يبعد قسوة القلب  وقد جعل 
 (1)"المسكين وأطعم اليتيم رأس امسح" :فقال قلبه قسوة  

المسددح علددى رأسددهم  النبددي وكددم يكثددر فددي بلدددنا مددن األيتددام الددذين فقدددوا المعيددل الوحيددد ، فجعددل 
سددببال فددي ُبعددد القسددوة عددن القلددب، كمددا جعددل سددابقال مددن يكفلهددم سددببال فددي دخددول الجنددة، كددل تلددك 

والعطددا علدديهم، ولددذا نجددد  ،ورعددايتهم ،األجددور وضددعها عددز وجددل، ليسددارع المددامن باالهتمددام بهددم
 اليوم الكثير من األفراد يسارعون في كفالتهم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.15/607ير الوسيط، محمد سيد طنطاوي،)التفس -1
 (.86سبق تخريجه سابقال، )ص -2
 (.5/217شرح صحيح البخاري،ابن بطال،) -3
 نبينددا سددنة ألحكددام الجددامع الغفددار فددتح .قددال الصددنعاني فددي كتدداب(5018رقددم-11/558مسددند اإلمددام أحمددد،) -1

 (.6235رقم -1/2133، رجاله رجال الصحيح،)المختار
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 : : اللقيط وعالقته باليتيمالمبحث الرابع
 اوال يعددر  الطريددق ةضددال أو الشددارع فددي يوجددد الددذي ، البددال  ايددر الصددغير الطفددل هددو" اللقتتيط:
  (1)."نسبه
 (1)."بحث أو منك، َقْصد دون الطريق في تجده الرضيع الطفل هو"  -

 َكدددداُنوا َوُجُنوَدُهَمددددا َوَهاَمددددانَ  ِفْرَعدددْونَ  إنا  نلدددداَوَحزَ  َعددددُدواا َلهُددددمْ  ِلَيُكدددونَ  ِفْرَعددددْونَ  آلُ  َفاْلَتَقَطددددهُ }:تعددددالى َقْولددده
 (8/القصص) {َخاِطِئينَ 

  (3)."له كافل ال ضائع صبي كل هو" -
جميدددع التعريفدددات السدددابقة تكمدددل بعضدددها الدددبعض، فالرضددديع هدددو الصدددغير الدددذي يوجدددد فدددي ضدددالة 

 الطريق وال يعرا نسبه.
 

 حكم التقاطه:
طعددامو  الغريددق إنقدداذ علددى قياسددال  األئمددة وقددال كفايددةال فددروض مددن المنبددوذ التقدداط        المضددطر اه
 خفددت فمتددى ،المنزلددة والكتددب الملددل سددائر فددي عليهددا المجمددع النفددوس حفددظ قاعدددة فددي مندددرج وهددو
ن األخذ عليك وجب الهاك عليه ن رده عليك حرم تربيته بنية أخذته واه  فلدم لإلمام لترفعه أخذته واه
 (1).المسلمين باد في وجد متى بإسامه ويحكم.  أخذه لموضع رده جاز منك يقبله

 
 ؟! باللقيط األولى من

 بتربيته يقوم أن وعليه ، رشيدال  أمينال  عدالل  حرال  كان إذا بحضانته األولى هو يجده الذي      
 وَأب وزَعم قال ُجُلوس   َسيابِ اْلمُ  ْبنِ  َسِعيدِ  َمعَ  َوَنْحنُ  َقالَ  َأْخَبَرهُ  َجِميَلةَ  َأَبا ُسَنْينلا َأنا  روى فقد .وتعليمه
 نِ بد عمر ةفخا ىف وذلابمن وجد هَأن رهخبفأ حتالف عام معه خرج كان هَأن  النِبى كأدر  َأنه َجِميلة
 سلدابا أ يرالغدو  ىعسد:  قدال رمدع ىرآند افلمد ىِريفدع كذلد ذكرفد القد فَأخدذه عنه اهلل ىَ ضر  طابالخ
 رجددل ِإندده:  ىِريفددع فقددال اهتخددذفأ ةل عضددائ اهتوجددد: لددتق قددال النسددمة ذههدد كأخددذ ىعلدد حملددك امدد

  (5)."نفقته اوعلين والاه ولك حر فهو ِبه فاذهب:  قال نعم:  قال ؟ككذل: قال حصال
 
 ( .3/173فقه السنة،سيد سابق،) -1
 (3188تفسير الشعراوي،)ص -2
 (.1/181،اإلمام النووي،)المفتين وعمدة الطالبين روضة -3
 .م1551الطبعة األولىبيروت،-للنشر اإلسامي الغرب دار(،5/131،)القرافي  دأحم الدين شهاب،الذخيرة -1
 حيدددددر -الهنددددد -النظاميددددة للنشدددر المعدددارا دائددددرة مجلدددس (،12155 رقددددم-6/202السدددنن الكبددددرى للبيهقدددي،) -5

 هد .1311،الطبعة األولى أباد
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 وجدد إن مالده مدن يدهعل وينفدق .تربيتده أمدر الحداكم وتولى منه أخذ مبذر أو فاسق يد في كان فإن
  المسلمين، لحوائي معد المال بيت الن المال بيت من فنفقته مال، معه يوجد لم فإن مال، معه
 على يرجع وال الهاك، من له إنقاذ ذلك نأل عليه، ينفق أن بحاله علم من فعلى يتيسر لم فإن
  (1).تبرعا نفقته كانت هل أذن يكن لم فإن عليه، قةفبالن له أذن القاضي كان إذا إال المال بيت
 

 الفرق بين اليتيم واللقيط :
 قال نوضحه في اآلتي:و والناظر إلى اليتيم واللقيط يجد بينهما فر 

فدي  الوالدين معال ، أما اللقيط فهو الطفل الذي وجد في الشدارع أو اليتيم هو الذي فقد أباه، أو -1
 عرفانه(.ولكن ال ي أحد الطرقات وال يعرا نسبه)أي له واِلَدين

 أشقائه وايرهم ،أما اللقيطاليتيم إذا مات يوزع ميراثه على ورثته سواء أمه إن وجدت أو  -2
 إذا المدال لبيدت تكدون ديتده وكدذلك المدال، لبيدت ميراثده كدان وارثدال  يخلدا ولدم ميراثدال  وترك مات إذا

   (2).ميراثه حق لملتقطه وليس قتل،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( .3/171،)سابق سيد،  السنة فقه -1
 نفس المصدر السابق. -2
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 :القرآن الكريم ضوء في اءلة الفقر الحلول المقترحة لعالج مشك: خامسالمبحث ال
 وفيه أربعة مطالب:

 العمل: المطلب األول: 
الفقدر  باسبأالوسائل المهمة للحد من  إحدىألنه  لعمل؛لقد حث القرآن الكريم الناس على ا      
 ِرْزِقدهِ  ِمدنْ  َوُكلُدوا َمَناِكِبهَدا ِفدي َفاْمُشدوا َذلُدوالل  اأْلَْرَض  َلُكدمُ  َجَعدلَ  الادِذي ُهدوَ }تعالى: المجتمع ، فقالفي 
َلْيهِ   (15 /الملك) {النُُّشورُ  َواِه

 مذللدددة ، األرجددداء المتسدددعة األرض ورحمتددده فضدددلهب  لكدددم جعدددل الدددذي  سدددبحانه هدددو أي      
بدل بدارك فيهدا وجعدل فيهدا مدن أسدباب  زراعدة والعمدارة،لم يتركها بورال اير صدالحة لل ، لكم مسخرة

 ادرس أو.  فوقهدا البنداء أو ، عليهدا يالمشد طريدق عدن بهدا االنتفداع مدن لتتمكندوا الرزق لإلنسدان،
 فيهدا ربكدم رزق ملتمسدين وفجاجهدا وأطرافهدا جوانبها يف فامشوا كذلك األمر دام وما.  فيها النبات
  (1)ان ونقب في هذه األرض وجدها ترميه من خيراتها.فكلما بحث اإلنس.ذلك على وداوموا

 {َواْلُمْاِمُنونَ  َوَرُسوُلهُ  َعَمَلُكمْ  اهلل َفَسَيَرى اْعَمُلوا َوُقلِ }وجاء األمر من اهلل تعالى بالعمل واإلخاص:
 (105التوبة/)
ناَما ، َواآْلِخَرةِ  ِللدُّْنَيا النااِفعِ  اْلَعَملِ  َعَلى َحث  ت اآْلَيةُ  َهِذهِ ف   َوَرُسدوِله اهللِ  رِ ذكد دَ بع اهن ونَ اْلمامن رَ ُذك َواِه

 َسدددانُ اإِلح ِهمُ َعلدددي َفيِجدددب ، هَددداَعلي ُيَجدددازيِهم يالادددذ وَ َوهددد َأعَمدددالُهم َرىيددد اهللَ  َأنا بددد،  ينَ الَعدددامل ِلتَدددذكير
قال  (2). َضاَهاِبُمقت ِملُهمَويَعا َراَهاي هُ َرُسول َأنا َوب.  يَهاف هِ شرع ودِ حد دَ ِعن واُ َوالوق ، له َاُص َواإلخ
داةُ  ُقِضدَيتِ  فَدِإَذا}تعدالى:  لاَعلاُكدمْ  َكِثيدرلا اللادهَ  َواْذُكدُروا اللادهِ  َفْضدلِ  ِمدن اأَلْرِض َواْبَتُغدوا ِفدي َفانَتِشدُروا الصا

  (10 الجمعة){تُْفِلُحون
ادي المسددلم عبددادة بعددد أن يددفاآليدة تدددلل علددى االسددتمرار فددي العمددل ، وعدددم الركددون إلددى الكسددل ، 

الددرزق الددذي هددو مددن نعددم و الصداة علددى أكمددل وجدده ، عليدده أن ينتشددر فددي األرض ، يطلددب المددال 
 اهلل على اإلنسان .

حدث علدى العمدل ، وكدره لإلنسدان المسدألة مدا دام أنده قدادر علدى أن يدأتي  أن النبدي كما       
  النبي ِإَلى َرُجل   َجاءَ ": َقالَ  اهلل عنه ، رضي َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ برزق عياله من عرق جبينه ، ف

 
 
 (.15/21)طنطاوي سيد محمد ،الوسيط التفسير :انظر -1
مصددر، الطبعددة األولددى  -مطبعددة المنددار (،11/87،)رضددا رشدديد محمددد ،(المنددار تفسددير) الحكدديم القددرآن تفسددير -2

 هد .1315
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 مِإلديه َأرجدع ىاندأر  امد بيدت َأهدل نددع نمد كتدئج دلقد اهلل ولسدر  اي الفق رجع مث ةالفاق هِإلي افشك 
 (1)س  ِبِحلد فجداء انطلقفد قَدال. " ء  شدى ِمدن دتجد ىتدح انطِلق" : له فقال :قال .بعُضُهم يموت ىحت

 واناكدد حالقددد اوهددذ بعضدده سددونويلب هبعضدد ونيفتِرشدد واكددان لددسحال ذاهدد اهلل رسددول ايدد:  فقددال وقَدددح
 فقدال اللاده رسدول َيدا اَأند:  رجدل فقَدال. " م  بددره نِّدىم ايأخذهم من ": اللاه رسول فقال ِفيه ونبر يش
 قددال. " لددك اهمدد ": فقددال بِدداثنين اآخددذُهم اَأندد:  رجددل قددالف. " درهددم ىعلدد ِزيدددي َمددن ": اللادده ولرسدد
داطع وبددرهم سلدافأ بددرهم اشدتر »: لده فقال الراُجلَ  افدع  بِدىِّ الن ِإلَدى رجدع ما ثد ففعدل قدال. « ألهِلدك امل
 اح تدع فا اِدىالو  اهذ ىِإل نطلقا" :فقال . " ملايو  رَ عش ةَ َخمس ىتأِتن الَ و  بلاحط وال كلاو ش وال اجل
داطع ة  ِبَخمسد رِ فاشدت فانطِلق »: َقال ةل ر عش فَأصاب قَ فانطل قال . " ِلدكَ أله ةل كسدو  ة  وِبَخمسد كِلدأله امل
 يامددةقِ ال مَ يددو  تِجددىء َأن ِمددن ر  خيدد اهددذ ": فقددال َتنِددىأمر  افيمدد ِلددى اللادده بدداَرك لقددد اللادده رسددول ايدد:  فقددال
 ر  فقدد َأو ِظددع  مف م  اددر  َأو ع  موجدد م  د ِلددِذى ة  ِلثاثدد الا إ لحُ تصدد ال ةَ سددَألمال ِإنا  َمسددَألةال تَددةُ نك وجِهددك ىوفدد
  (2)." ِقع  مد
  (3)"األرض خبايا في الرزق التمسوا": قال  اهلل رسول أن عائشة عنو  
َبْيرِ  َعنِ و   َأن مدن لده خيدر َأحُبَله مُدكُ َأح يأخذ ألن" : الناِبيُّ  َقالَ  :َقالَ  َعْنهُ  اهللُ  َرِضيَ  اْلَعواامِ  ْبنِ  الزُّ

  (1)"الناس يسأل
ويددأتي أبددو هريددرة ليثبددت أهميددة العمددل والكددد فددي سددبيل اهلل تعددالى ، فقددد جدداء رجددل إلددى أبددي       

هريدرة: ويحددك لدددرهم  هريدرة فقددال إندي مددررت بفددان العامدل وهددو يتصددق علددى المسدداكين فقدال أبددو
مدن صدددقة هداالء ، مددن مائددة ألدا ومائددة ألددا  لدديا إأتصددق مددن كددي ، يعددرق فيدده جبيندي ، أحددب 

  (5)على مائة ألا .
ليثبتدوا للنداس وللمدامنين علدى  بيداء اهلل كدانوا يعملدون بأيدديهم ؛أن دولم يقا األمر على ذلك ، فنج

 المقددام عدنف يأكدل مدن عمدل يدده ،لسدام كدان أهمية العمل في حياة اإلنسدان ، فدذلك داود عليده ا
 من أن رلاخي قطّ  املاطع( آدم ينب من أحد) أحد أكل ام" :قال  اهلل رسول عن عنه اهلل رضي

 
 شددرح المعبددود عون،ودوامهددا للزومهددا بدده شددبهها والبرذعددة القتددب تحددت البعيددر ظهددر علددى الكسدداء هددو :الحلددس -1

 (.5/1256،أبوالطيب أبادي،)داود أبي سنن
 ُيْعَطددى ِفيَمدا َوْقددتَ  الَ  بداب السدنن الكبددرى ،البيهقدي ،( ،2158رقددم-3/517)،المزايددة بيدع بابسدنن ابدن ماجدده، -2

 دائددددرة مجلددددس:النشددددر دار (،13553رقددددم-7/25،)َواْلَمْسددددَكَنةِ  اْلَفْقددددرِ  ِمددددنَ  بِددددهِ  َيْخُرُجددددونَ  َمددددا ِإالا  َواْلَمَسدددداِكينُ  اْلُفقَددددَراءُ 
 . هد 1311 األولى:عةالطب-أباد حيدر-المعارا

 هد .1115القاهرة -للنشر الحرمين دار،  (855رقم-1/271، للطبراني،)األوسط المعجم -3
 (.2075رقم-3/57)،بيده وعمله الرجل كسب بابصحيح البخاري، -1
  .م1553 -هد1111األولى بيروت -لكتب الثقافية للنشماسسة ا(،18إصاح المال،ابن أبي الدنيا ،)ص  -5
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ن يده لِ عم من أكلي أن من  (1)"يده عمل من يأكل كان مالسا عليه داود اهلل نبي واِه
بل وحسبك تشجيعا لك على العمل، أن تعلم أن جميع األنبياء كانوا يعملون، فكل واحد لده حرفتده 

الددذي عمددل فددي  ،وحسددبك بنبينددا محمددد  فمددا بعددث اهلل نبيددال إال رعددى الغددنم التددي كددان يقتددات منهددا
برعي الغنم لقريش، كما عمدل عليده السدام بالتجدارة مدن خدال تجارتده بدأموال خديجدة بداية حياته 

 رضي اهلل عنها.
 رعى إال نبيا اهلل بعث ما" :قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عن عنه اهلل رضي هريرة أبي عن
 (2) ."مكة ألهل قراريط على أرعاها كنت نعم فقال وأنت أصحابه فقال( الغنم راعي إال) الغنم
 َمدا َطيَِّبداتِ  ِمدن َأنِفقُدواْ  الادِذيَن آَمُندواْ  َأيُّهَدا َيدا}قدال تعدالى:ف علدى العمدل المدامنين اهلل تعدالى حدثكمدا 

 ِفيهِ  واْ ُتْغِمضُ  َأن ِإالا  َوَلْسُتم ِبآِخِذيهِ  تُنِفُقونَ  ِمْنهُ  اْلَخِبيثَ  َتَيماُمواْ  َوالَ  اأَلْرضِ  مِّنَ  َأْخَرْجَنا َلُكم َوِمماا َكَسْبُتمْ 

 (267/البقرة){َحِميد   اللاَه َاِني   َأنا  َواْعَلُمواْ 
جين ، مددن طيبددات مددا كسددبت أيدددينا ، لقددد أمددرت اآليددات الكريمددة ، التصدددق علددى الفقددراء والمحتددا

 عمل الطيب للتصدق على المحتاجين .وهذا فيه من ال
 
 -كم األخذ من الصدقة مع القدرة على الكسب :ح  
سدددب والعمدددل مدددن أمدددوال اء اإلسدددام ال يجدددوز أن يعطدددى اإلنسدددان القدددادر علدددى الكقدددال فقهددد      

 ِمدنْ  َوُكلُدوا َمَناِكِبَها ِفي َفاْمُشوا}مأمور بالعمل والمشي في مناكب األرض لقوله تعالى:ألنه  الزكاة؛
،  والعمل في هذه الحال لكسب العيش من أفضل العبادات إذا صددقت فيده النيدة (15/الملك){ِرْزِقهِ 

 والتزمت حدود اهلل تعالى.
كالصددغر واألنوثددة والعتدده والشدديخوخه والعاهددة والمددرض ،  ،قددادر علددى الكسددب لضددعا  الايددر وأمددا 

 فأجاز له الفقهاء أن يأخذ من مال الزكاة ، وهذا كله يدلل على مدى اهتمام اإلسام بالعمل 
 (1). الّدعة ليكفي اإلنسان نفسه بنفسه وال يركن إلى

الشدددعب الفلسدددطيني وخاصدددة فدددي قطاعندددا الحبيدددب رجددداالل  بعضدددال مدددن أفدددرادنجدددد اليدددوم  وقدددد      
   الذي حصارالذلك  د أيديهم، وسببيفضلون الجلوس في البيوت على العمل والكسب من ك

 الذي أكل األخضر واليابس ، فُأجبَر العامل الذي يعمل في مهنته أنو قطاع ازة يفرض على 
 
 (.2072 رقم-3/57،)ِبَيِدهِ  َوَعَمِلهِ  الراُجلِ  َكْسبِ  َبابُ  صحيح البخاري ، -1
 (.2262رقم-3/88، )قراريط على الغنم رعي بابكتاب االجارة،  ،نفس المرجع السابق -2
القاهرة،الطبعدة -(،مكتبدة وهبدة للنشدر85مشكلة الفقر وكيا عالجها اإلسام ،د.يوسا القرضاوي،)ص :انظر -3

 م .1586-هد1106الخامسة 
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كاندت تضدرب التدي  ليقتل روح العزيمة والهمة والنشاط في أبنداء شدعبنا لس في بيته دون عمل،يج
 .وهذا ما أراده االحتال  به األمثلة في كل مكان،

البلخدددي أحدددد الصدددالحين ، ذهدددب فدددي رحلدددة تجاريدددة يضدددرب فدددي  يدددروي الصدددوفية أن شدددقيقال       
بدن أدهم،حيددث االزاهدد المعدروا إبدراهيم األرض، ويبتغدي مدن فضدل اهلل ،وقبدل سدفره ودع صدديقه 
ه إبدراهيم أيدام قليلدة حتدى عداد شدقيق ،ورآ يتوقع أن يمكث في رحلته مدة طويلة،ولكن لم تمدض إال

:ما الذي عجل بعودتك؟ قال شقيق:رأيت في سفري عجبال،فعدلت عن في المسجد ،فقال له متعجبال 
 الرحلة .

: أويت إلى مكان خرب ألستريح فيه . فوجدت به طائرال قال شقيق قال إبراهيم:خيرال . ماذا رأيت ؟
كسيحال أعمى. وعجبت وقلت في نفسي: كيا يعيش هذا الطائر في هذا المكدان الندائي . وهدو ال 
يبصر وال يتحرك؟ولم ألبث إال قليا حتى أقبل طائر آخدر يحمدل لده الطعدام فدي اليدوم مدرات حتدى 

هدددذا المكدددان قدددادر علدددى أن يرزقندددي .وعددددت مدددن  فدددي يكتفدددي . فقلدددت: إن الدددذي رزق هدددذا الطيدددر
 ساعتي.

لك شقيق، ولماذا رضيت لنفسك أن تكون الطائر األعمى الكسديح الدذي يعديش  فقال إبراهيم:عجبال 
على معونة ايره ، ولم ترض لها أن تكون الطائر اآلخر الذي يسدعى علدى نفسده،وعلى ايدره مدن 

فقام شقيق إلى إبراهيم وقبل يدده  خير من اليد السفلى.العميان والمقعدين؟أما علمت أن اليد العليا 
  (1).يا أبا اسحق . وعاد إلى تجارته وقال:أنت أستاذنال 

 على نفسه وعلى ايره من العميان والمقعدينلماذا ال نكون نحن المسلمين كالطائر الذي يسعى 
)آل {اْلُمْاِمُنددون َفْلَيَتَوكادلِ  هِ اللاد َوَعلَدى}لقولدده تعددالى: ألن دينندا يحثنددا علدى التوكددل واألخددذ باألسدباب

  (122عمران/
  توكلون كنتم أّنكم لو" :الذي قال فيه  وقد استدل بعض الناس الكسالى بحديث النبي      

اخم وتغد الطير رزقي اكم لرزقتم توكله حق اهلل ىعل  (2)" انلابط وتروح اصل
باب، وأال يتواكدل كمدا  يظدن الدبعض أن الحديث يعطي دفعدة لإلنسدان للعمدل واألخدذ باألسدف      

 الحديث يدل على القعود حتى يأتيهم الطعام والشراب وهم جلوس كالطيور . 
وهددذا كددام مددردود علدديهم،ألن الحددديث يوضددح أن ذلددك الطيددر يددذهب أول النهددار فددارغ الددبطن فيكددد 

صراره على العودة آخر النهار ومعد  ته مليئةفي العمل من خال التنقيب عن الحبوب ،واه
 
 م.1550-هد1110(،الطبعة األولى 253عصام زهد،)صلقرآن الكريم والسنة المطهرة،فضيلة التوكل في ا -1
سدددددنن ابدددددن ماجددددده،باب التوكدددددل  -(2311 رقدددددم-1/166،)اهلل علدددددى التوكدددددل فدددددي بددددداب سدددددنن الترمدددددذي،باب -2

 (.1/21مشكلة الفقر)( .وصححه االمام األلباني في كتاب تخريي أحاديث 1161 رقم-5/550واليقين،)
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يريددد أن يعلمنددا أن نكددون كالطددائر ،نددذهب أول النهددار لنجددد ونعمددل فددإن  ام،وكددأن النبددي بالطع
 (1)فنعود بالخير والبركة في آخره. ، فعلنا بارك اهلل في أرزاقنا

 
 به وردود:* ش  

 الشبهة األولى:
 َفْلَيَتَوكاددلِ  اللاددهِ  َوَعلَددى}:هاهلل تعددالى أمرنددا بالتوكددل عليدده بقولدد يظددن بعددض الندداس مددا دام      

 فلماذا نعمل إذال ؟ ، (10/المجادلة) {اْلُمْاِمُنونَ 
وكأندده هنددا يقددر بالتعددارض بددين التوكددل علددى اهلل تعددالى والعمددل وهددو األخددذ باألسددباب . وهددذا قددول 
مغلدددوط ولددديس لددده أسددداس مدددن الصدددحة ، ألنددده لددديس هنددداك تعدددارض بدددين التوكدددل علدددى اهلل واألخدددذ 

 ، ألن األخذ باألسباب هو أحد طرق التوكل على اهلل تعالى . ب باألسبا
 

 الشبهة الثانية:
كثددرة فددي  وتزايددد الفقددر فددي المجتمعددات يكمددن االقتصدداديةمشددكلة ال أن الندداس بعددضويظددن       

مدن ، يكاندب ، فتزايدد الفقدر بدين المسدلمينوهدذا ياحدظ عندد المسدلمين واألجوالبنات،  البنين إنجاب
 أما األجانب فتقل نسبة الفقر بينهم ، وذلك ألنهم يحددون النسل .ألوالد فيما بينهم ،في كثرة ا

فاإلسدام يدرفض أن اسدتمرار التناسدل هدو أحدد أسدباب مشدكلة هذه الشبهة مردود على أصدحابها ، 
 ابندةالفقر في المجتمعات ، وذلك ألن اهلل هو الرازق سبحانه وتعالى ، فقدال تعدالى فدي حدق مدريم 

آل ) {"ِحَسداب ِبَغْيدرِ  َيَشداء َمن اللاَه َيْرُزقُ  اللاِه إنا  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ  َهدَذا َقاَلتْ  َلكِ  َأناى َمْرَيمُ  َيا َقالَ }ن :عمرا
 (37 /عمران

كما أن شبهتم فيها تعارض مع عقيددة المسدلم ، التدي توضدح للمسدلم بدأن اهلل يكتدب لإلنسدان رزقده 
ددايو  أربعددين هأمدد بطددن يفدد خلقدده يجمددع أحدددكم إن" :كمددا قددال النبددي فددي بطددن أمدده .   يكددون ثددمّ  مل

 اكتدب لده قداليو  كلمدات بدأربع رمفيدا  كلدامل اهلل َيبعدث ما ثد ذِلدك مثدل ةل مضدغ يكدون ثمّ  ذلك مثل ةل علق
 بينده يكدون امد ىحتد ليعمدل مدنكم الرجدل فدِإن لروحا يهف ينفخ مّ ث سعيد أو وشقي وأجله ورزقه عمله
 بينه يكون ام ىحتّ  ويعمل النار أهل بعمل فيعمل كتابه عليه بقفيس ذراع إال الجنة وبين
  (2)"ةالجنّ  أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه قفيسب ذَراع ِإال الَنار وبين

 فاألمر محتوم ومكتوب ، عندما ينفخ في بطن أمه ، فلم يظهر اإلنسان على وجه الدنيا ليأخذ
     
 ( .36وسا القرضاوي)صمشكلة الفقر وكيا عالجها اإلسام،د. ي -1
 كيفيدة بداب ،( ، صدحيح مسدلم3208 رقدم-1/111) عليهم اهلل صلوات المائكة ذكر باب صحيح البخاري ، -2

 . (6853 رقم-8/11) وسعادته وشقاوته وعمله وأجله رزقه وكتابة أمه بطن فى اآلدمى الخلق
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لم بدذلك ، وال يشدك بدذلك ، إنما ولد ورزقه مكتدوب ، فدالمامن عليده أن يسد نصيب ايره من الرزق
 قيد أنملة .   

 
 إذاا تكمن مشكلة الفقر في أمرين :

 سوء استغالل الموارد الطبيعية : -1
خلق اهلل اإلنسان على األرض وخلق له الكون مسخرال له ، فيه من الخيرات والنعم الكثيرة ،       

حيحال ، لكدان سدتغلها اسدتغاالل صدساء استغال هذه المدوارد المتاحدة أمامده ، ولدو اأولكن اإلنسان 
نْ  َسددَأْلُتُموهُ  َمددا ُكددلِّ  ِمددنْ  َوآتَدداُكمْ }ضددمحل الفقددر بددين الندداس ، قددال تعددالى:اإلنتدداج وفيددرال ، وال  َتُعدددُّوا َواِه

ْنَسانَ  ِإنا  ُتْحُصوَها اَل  اللاهِ  ِنْعَمتَ   (31/إبراهيم) {َكفاار َلَظُلوم   اإْلِ
 أنْ  قبدل مدن لَندا الكدون أعددا ف كدون كلده مدن أجدل هدذا اإلنسدان ،أي أن اهلل تعالى ، سدخر مدا فدي ال

 واسددتقبل السددام، عليدده آدم وجددود النعمددة وسددبقت . نسددألَ  أنْ  قبددل مددن أعطانددا قددد فسددبحانه. نوجددد
فأعطداه مدن نعمده ورزقده الكثيدرة ، مدن نباتدات األرض واروسدها ،  الستقباله ُمَعد   وهو آدم، الكونُ 

.(1)  
سدتغال ، فمصدر مدثال ، والعربيدة ، لوجدد ذلدك السدوء فدي االالددول اإلسدامية  والناظر إلدى بعدض

ر مسدتغلة اسدتغاالل شعبها يعديش فدي بقعدة صدغيرة وهدي حدول حدوض النيدل ، وبداقي المسداحة ايد
هدذا الكدم الكبيدر مدن ، فلو أنهم استفادوا منها في الزراعة والصناعة وايرها ، هل وجدتم  صحيحال 
 !الفقر ؟
دنددا فيهددا مددن الخيددرات مدداال يحصددى، لددو تفحصددنا وأخلصددنا لوجدددنا الكثيددر وال نحتدداج ا وباإن أمتندد

  . لغيرنا من األمم الكافرة ولكن مصيبة األمة أن خيرها يذهب لغيرها
 تخدم الموارد المتاحة في المجتمعفالمسلم الذي ال يعرا إال الجد والنشاط، يجب أن يس

 ِمدنَ  َوَأندَزلَ  َواأَلْرَض  َخلَدَق السادَماَواتِ  اللادُه الادِذي}قدال تعدالى : الفلسدطيني اسدتخدامال رشديدال ، كمدا

رَ  لاُكدمْ  ِرْزقلدا الثاَمدَراتِ  ِمدنَ  فَدَأْخَرَج بِدهِ  َمداء السادَماء رَ  بِدَأْمِرهِ  اْلَبْحدرِ  ِلَتْجدِرَي ِفدي اْلُفْلدكَ  َلُكدمُ  َوَسدخا  َلُكدمُ  َوَسدخا

رَ  َدآِئَبينَ  َواْلَقَمرَ  ْمَس َلُكُم الشا  َوَسخار *  اأَلْنَهارَ   َسَأْلُتُموهُ  َما ُكلِّ  مِّن َوآَتاُكم *  َوالناَهارَ  اللاْيلَ  َلُكمُ  َوَسخا

ن  (31-32/)إبراهيم{َكفاار   َلَظُلوم   اإِلنَسانَ  ِإنا  ُتْحُصوَها اللاِه الَ  ةَ ِنْعمَ  َتُعدُّواْ  َواِه
  (2)والمتفحص لآلية القرآنية يتضح له اآلتي:

، ويجدب أن نلتدزم شدرع اهلل اواالنتفداع بهد االموارد هدي ملدك هلل ولألفدراد، ولهدم الحدق فدي ملكيتهد -أ
 ألنه هو المالك الحقيقي لها. ؛تعالى عند االنتفاع بها

 
 .(17/11الطبري ) ،القرآن تأويل في البيان جامع( ، 7553تفسير الشعراوي )ص :انظر -1
 م.2007-هد1128(، 2/1225ود الفليت ،)خل ،والتحديات المعاصرة اإلسام -2
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 عدم العمل على تعطيل هذه الموارد بأي حال من األحوال، سواء باإلهمال أو ايره. -ب
 هذه الموارد حتى ال يادي إلى تقليل المنافع فيها. دم اإلسراا في استخدامع -ج
 ن جهد لإلنسانال يجوز أخذ الموارد التي تحقق منفعة عامة أو احتكارها ألنها وجدت دو  -د
االستخدام السيئ لهذه الموارد سبب رئيسي في انخفاض مستوى النشاط االقتصادي، ومن ثدم  -هد

 انخفاض مستوى التشغيل في المجتمع الفلسطيني وبالتالي زيادة الفقر والبطالة.
اعيدة العمل على تنمية هذه الموارد وذلك باالهتمام بالقطاعات االقتصادية المختلفدة سدواء الزر  -و

 أو الصناعية أو الخدمية أو التجارية . 
 
 احتكار الثروة في فئة من الناس : -2

مددن البشددر  ةولكددن األمددة تعدداني مددن أن قلددة يسددير كمددا تحدددثنا سددابقال أن بادنددا بدداد خيددر ،       
، وحرمان بقية الناس من هذه الخيرات هدو  تستولي على معظم الثروات ، وتحرم بقية الناس منها

فددي انتشددار الفقددر بددين البشددر ، فجدداء القددرآن الكددريم ليحددرم تكددديس هددذه الثددروة فددي فئددة بددين سددبب 
النددددداس ، فحدددددرم القدددددرآن الكدددددريم كندددددز المدددددال ، واعتبدددددر الكدددددانزون لددددده أن لهدددددم عدددددذاب ألددددديم فقدددددال 

دةَ  الدذاَهبَ  َيْكِنُزونَ  َوالاِذينَ }تعالى: ُيْحَمدى  َيدْومَ  * َأِلديم   ِبَعدَذاب   َبشِّدْرُهماللادِه فَ  َسدِبيلِ  ُينِفُقوَنهَدا ِفدي َوالَ  َواْلِفضا
ُكندُتْم  َمدا فَدُذوُقواْ  أَلنُفِسدُكمْ  َكَندْزُتمْ  َمدا َهددَذا َوُجندوُبُهْم َوُظهُدوُرُهمْ  ِجَبداُهُهمْ  ِبهَدا َفُتْكدَوى َجهَدنامَ  َندارِ  ِفدي َعَلْيهَدا

 (35-31/التوبة){َتْكِنُزون
يكندزون الدذهب والفضدة ، حتدى يخيدا كدل مدن  الدذين القرآن الكريم بلهجة شديدة ألولئك وقد حذر

تسول له نفسه أن يحرم اآلخرين مدن هدذا المدال ، فالمدال مدال اهلل ، وجميدع المحتداجين لهدم الحدق 
فيدده ، وكنددز المددال ال يقتصددر علددى األفددراد ، بددل يتعددداه إلددى الدددول التددي فيهددا مددن الخيددرات وتحددرم 

 ذا المال هو حق لألمة جميعها .ألن ه لدول األخرى التي هي بحاجة إليه؛ا
 

 توزيع الميراث: المطلب الثاني: 
كما أن توزيع الميراث بعد وفاة صاحب المال ، يعطي فرصة لآلخرين ألن يتمتعوا في هدذا       

ربددائهم ، فهددي سددنة اهلل فددي خلقدده ، المددال ، وكددم مددن أشددخاص فقددراء أاندداهم اهلل بعددد مددوت أحددد أق
 .تى يأخذ كل واحد نصيبه من التركةعلى توزيع هذا المال بالعدل حلذلك أكد القرآن الكريم 

جد أن اهلل تعدالى قسدم الميدراث دون حيدا أو تحيدز إلدى جدنس معدين ، والناظر في القرآن الكريم ي
ولم يترك عدز وجدل قضدية الميدراث للبشدر ، حتدى ال يظلمدوا فيهدا بعضدهم الدبعض ، فدرام القسدمة 

 .لكريم ، إال أن الناس بداوا بالحيا وحرمان الضعفاء منهمالقرآن االعادلة التي قسمها 
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دا تَدَرَك اْلَواِلدَدانِ لِ }بين الرجال والنساء فقال تعالى: وقد قسم اهلل الميراث َواأَلْقَرُبدوَن  لرَِّجاِل َنصدِيب  مِّما
ا َواأَلْقَرُبوَن ِمماا َقلا ِمْنهُ  َوِللنَِّساء َنِصيب  مِّماا َتَرَك اْلَواِلَدانِ   (7النساء/) {َأْو َكُثَر َنِصيبلا ماْفُروضل

 يورثدددوا النسددداء ، أو يدددأكلوا أمدددوال الّ أيامندددا وخاصدددة أصدددحاب األمددداك ، أ وشددداع بدددين النددداس فدددي
، ألن هذا الفعل فعل العرب في الجاهلية  اليتامى بالباطل ، وقد حذر القرآن الكريم من هذا الفعل

 .ت الزواج من الرجل بعد موت زوجهافض، إذ كانوا يرثون المرأة كرها إذا ر 
 َمدا بِدَبْعضِ  َتْعُضدُلوُهنا ِلتَدْذَهُبواْ  َوالَ  َكْرهلدا النَِّسداء َتِرثُدواْ  َأن َلُكدمْ  َيِحدلُّ  الَ  الاِذيَن آَمُنواْ  َأيَُّها َيا}قال تعالى: 

َبيَِّندة   َيدْأِتينَ  َأن ِإالا  آَتْيُتُموُهنا   َشدْيئلا َتْكَرُهدواْ  َفَعَسدى َأن َكِرْهُتُمدوُهنا  فَدِإن بِداْلَمْعُرواِ  َوَعاِشدُروُهنا  ِبَفاِحَشدة  مُّ

 (15 النساء/) {َكِثيرلا َخْيرلا اللاُه ِفيهِ  َوَيْجَعلَ 
 جدداء زوجدة لدده وكاندت مددات إذا الجاهليدة فددي كدان الرجددل أنجداء فددي سدبب نددزول اآليدات :       
 ، مالدده ورثددت كمددا امرأتدده ورثددت:  وقددال ةالمددرأ علددى ثوبدده فددألقى أقاربدده بعددض أو ايرهددا مددن ابندده

 األول الصداق إال ، صداق بغير تزوجها شاء فان ، نفسها ومن الناس سائر من بها أحق فصار
ن ، الميددت أصدددقها الددذي  ، شدديئا مندده يعطهددا ولددم صددداقها وأخددذ آخددر إنسددان مددن زوجهددا شدداء واه
 . منه الميت امرأة يرث ال الرجل وأن حرام ذلك أن وبين ، اآلية هذه تعالى اهلل فأنزل
 حتدددى األزواج مددن يمنعهددا أن لددده كددان الميددت وارث أن وذلدددك ، المددال إلددى تعدددود الوراثددة نوقيددل أ
 (1). كارهات وهن أموالهن ترثوا أن لكم يحل ال فالمعنى : ، مالها فيرثها تموت

ِإنا }قددال تعددالى:كمددا حددرم القددرآن الكددريم أكددل أمددوال اليتددامى بالباطددل ، وذلددك بعددد مددوت أبويهمددا . 
ا ِإناَما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهمْ  الاِذينَ    .(10النساء/) {َنارلا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيرلا َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلمل

 من يأكل ميراث األيتام ،أي الذين يأكلون أموال )الميراث(  فاآلية فيها تهديد ووعيد لكل
 ون وجه حق لهم عذاب أليم يوم القيامة .اليتامى في الدنيا بد

من هذا المنطلق يكون على كل مسلم حق الحفاظ على أمواله ، حتى يبلغوا أشدهم ، ويختبرونهم 
، فإن استطاعوا أن يحافظوا على أموالهم ، دفعوا إليهم هذه األمدوال . وقدد جداء فدي القدرآن الكدريم 

د الجدددار متصدددعال ، فشدديده لهددم ، حتددى ال هددذا المددال عنددما ، وجدد ىعدن الخضددر كيددا حددافظ علدد
 يأتي أصحاب القرية فيأخذوا ذلك المال .

ا َأُبوُهَما َوَكانَ  لاُهَما َكنز   َتْحَتهُ  اْلَمِديَنِة َوَكانَ  ِفي َيِتيَمْينِ  ِلُغاَمْينِ  َفَكانَ  اْلِجَدارُ  َوَأماا}قال تعالى:  َصاِلحل

بِّدكَ  مِّدن َرْحَمدةل  َكنَزُهَما َوَيْسَتْخِرَجا ُهَماَيْبُلَغا َأُشدا  َأنْ  َربُّكَ  َفَأَرادَ   لَدمْ  َمدا َتْأِويدلُ  َذِلدكَ  َأْمدِري َفَعْلتُدُه َعدنْ  َوَمدا را

َلْيهِ  َتْسِطع  (82الكها/ ({َصْبرلا عا
 
 (.10/11الرازي،)الفخر  ،الغيب ومفاتيح الكبير التفسير -1
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 توريث العرب للنساء والضعفاء : نظرة سريعة في
لم نجد منهجال أعظم مدن مدنهي القدرآن الكدريم فدي توريدث النسداء ، بعدد أن ُهضدَم حدق المدرأة       

فدددي الجاهليدددة ، فدددالعرب فدددي الجاهليدددة لدددم تكدددن تدددورث إال مدددن كدددان يحمدددل سددداحال ، أمدددا الدددذين ال 
يستطيعون ركوب الفرس وحمل الساح كالنساء واألطفال ، لم يكن لهم نصيبال في ميراث أقربائهم 

وهذا األمر مخالا لشدريعتنا الغدراء ، التدي لدم تميدز بدين الرجدل والمدرأة ، فالرجدال لهدم نصديب ،  .
ن لم يحملوا ساحال ، ، والنساء لهن نصيب  الجنين فدي بطدن أمده ا أن اإلسام لم ينَس كم حتى واه
 ها إال في القرآن الكريم .د، وهذه الرحمة لم نج

 َواأَلْقَرُبدونَ  اْلَواِلدَدانِ  تَدَركَ  َنِصيب  مِّماا َوِللنَِّساء َواأَلْقَرُبونَ  اْلَواِلَدانِ  َتَركَ  ماامِّ  َنصِيب   لِّلرَِّجالِ }قال تعالى:

 (7/النساءا){َنِصيبلا ماْفُروضل  َكُثرَ  َأوْ  ِمْنهُ  َقلا  ِمماا
فلم تحدد اآليدة نصديب كدال مدن الرجدل والمدرأة ، فجداءت بعدد ذلدك آيدة أخدرى لتبدين نصديب الرجدل 

 فَدْوقَ  ِنَسداء ُكدنا  َفِإن األُنثََيْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ  ِللذاَكرِ  َأْواَلِدُكمْ  اللاُه ِفي ُيوِصيُكمُ }ونصيب المرأة . فقال تعالى:

ن َتَركَ  َما ُثُلثَا َفَلُهنا  اْثَنَتْينِ   (11/النساء){....النِّْصاُ  َفَلَها َواِحَدةل  َكاَنتْ  َواِه
 اهلل رسددول يددا: فقالددت لهددا، بددابنتين  اهلل رسددول إلددى امددرأة جدداءت: قددال اهلل عبددد بددن جددابر عددن

 مالهمدا عمهمدا اسدتفاء وقد ُأحد، يوم معك قتل الربيع، بن سعد قالت أو قيس، بن ثابت بنتا هاتان
 ولهمددا إال أبدددلا ينكحددان مددا فددواهلل اهلل؟ رسددول يددا تددرى فمددا أخددذه، إال مدداالل  لهمددا يدددع فلددم وميراثهمددا،

 ِللددذاَكرِ  َأْوالِدُكددمْ  ِفددي اللاددهُ  ُيوِصدديُكمُ  }: وفيهددا النسدداء سددورة فنزلددت ذلددك، فددي اهلل يقضددي: "فقددال مددال،
 فقدددال وصددداحبها، المدددرأة لدددي ادع"  اهلل رسدددول لدددي فقدددال اآليدددة، آخدددر إلدددى { األُْنثََيدددْينِ  َحدددظِّ  ِمْثدددلُ 

  (1)".َفَلكَ  بقي وما الثمن، أمهما وأعط الثلثين، أعطهما: لعمهما
لل داللددة واضددحة أن القدرآن الكددريم لددم يتددرك الضدعفاء ومكسددوري الجندداح مددن النسدداء ، وهدذا يددد    

 إنما أعطى لهم نصيبال من التركة ، كما أن القرآن الكريم ال يرضى أن يبقى المال في فئة 
من المجتمع ، دون أخرى ، حتى ولو كانت الفئة الثانيدة مدن الضدعفاء كاأليتدام والنسداء ، بدل مدن 

م بهدم ، أوجددب علدى األقويدداء المحافظددة علدى ميددراث وأمدوال األيتددام وذلدك كمددا ذكرنددا رحمدة اإلسددا
 ذلك في آية الخضر وموسى عليه السام .

ومددددن رحمددددة اإلسددددام ، عنددددد توزيددددع التركددددة ، فددددي حضددددور المسدددداكين واأليتددددام ، أن نددددرزقهم ، وال 
َذا}نخرجهم سدفر اليددين . قدال تعدالى:  فَداْرُزُقوُهم َواْلَيتَداَمى َواْلَمَسداِكينُ  اْلُقْرَبدى لُدواْ ُأوْ  اْلِقْسدَمةَ  َحَضدرَ  َواِه

ْنهُ   (8 /النساء) {ماْعُروفلا َقْوالل  َلُهمْ  َوُقوُلواْ  مِّ
مدال ، وال يبخلدوا علديهم ، لقد أمر اهلل الورثة ، أن يعطوا القريب واليتيم والمسكين من هدذا ال      
ال بقيت في نفوسهم شيئال ، أنهم حضروا قسمة التركة ، لتطيب به ما دام  نفوسهم، واه
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 112 

 فددي سددائغال  حسددنال  وقولددوا لهددم قددوال . علدديهم هبطددت بدداردة انيمددة يأخددذون إنمددا الورثددة إن فيقولددوا ،
 . نفوسهم به تطيب مقبوالل  الشرع

نمدا بسدبب حضدورهم هددذا الموقدا فدي توزيدع المددال ،  فإعطدااهم لديس فرضدال كأصدحاب التركددة ، واه
  (1)أي أنهم لو لم يحضروا ، الختلا الموقا .

 
 الزكاة: المطلب الثالث: 

وايرهدا ، ألسدباب عديددة ، منهدا  والمواشي علقد فرض اهلل على األمة ، زكاة األموال والزرو       
 تزكية للمال الذي يخرجه المامن ، وكما في الزكاة التخفيا على المحتاجين والمساكين .

ولكي يخرج الناس هذه الزكاة دون بخل وشدح مدنهم ، رادب القدرآن الكدريم بهدا ، كمدا رابدت السدنة 
 فضلها وأجرها عند اهلل تعالى . و  فرضيتها النبوية فيها ، من خال تبيان

 
 دليل وجوبها:

 أوالا: من القرآن الكريم .
 .(13 /البقرة){ِكِعينَ اُعوْا َمَع الرا َواْركَ  الزكاة َوَأِقيُموْا الصاة َوَءاُتواْ }قال تعالى:

ُهددم ِبَئاَياِتَنددا  َوالاددِذينَ  الزكدداةَوَرْحَمتِددي َوِسددَعْت ُكددلا َشددْيء  َفَسددَأْكتُُبَها ِللاددِذيَن َيتاقُددوَن َوُيْاتُددوَن }وقددال تعددالى:
 (.157/األعراا){ُيْاِمُنونَ 

 ثانياا: السنة النبوية.
 ال أن شهادة خمس ىعل اإِلسام يبن" : اهللِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  َعْنُهَما اهللُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 
ق اهلل رسول دلامَحم وأن اهلل إال إله يتاء ةاالص امِ واه   (2)"رمضان وصوم والحي الزكاة واه
 وأنّ  اهلل ِإال إلده ال َأن وايشدهد ىحتد النداس أقاتدل أن أمدرت" :قدال  اهلل رسدول أن عمدر ابن عنو 

 إال وأمددوالهم دمدداءهم يمندد واعصددم ذلددك وافعلدد افدِإذ الزكدداة واوياتدد الصدداة واويقيمدد اهلل رسددول ادل محمد
  (3)"اهلل ىعل وحسابهم ساماإل بحق
 
 
 برهددددددددان الدددددددددين ،والسددددددددور اآليددددددددات تناسددددددددب فددددددددي الدددددددددرر نظددددددددم (،2016تفسددددددددير الشددددددددعراوي ،)ص :انظددددددددر -1

 . هد 1121- م 2002 الثانية الطبعة،تبيرو  - العلمية الكتب دار/  النشر دار( 5/201،)البقاعي
 عليدده اهلل صددلى- النبددى قددول بدداب مسددلم،صددحيح ( ، 8رقددم-1/11)، إيمددانكم دعددااكم بدداب صددحيح البخدداري، -2

 (.122رقم-1/31) « خمس على اإلسام بنى » -وسلم
 ،مسدلمصدحيح ( ، 25رقدم-1/11) [سدبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا الصاة وأقاموا تابوا فإن] باب صحيح البخاري، -3

 .(138رقم-1/35) اهلل رسول محمد اهلل إال إله ال يقولوا حتى الناس بقتال األمر باب
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 فضل الزكاة :
 ، بالزكداة األمدر بده اقتدرن بالصداة األمدر ورد فحيثمدا ، تعدالى اهلل كتداب فدي بالصداة اقترانها -1

 عندددد تجددددوه خيدددر مدددن ألنفسدددكم تقددددموا ومدددا الزكددداة وآتدددوا الصددداة وأقيمدددوا}: تعدددالى قولددده ذلدددك مدددن
 فددرق مدن ألقداتلن واهلل:  الزكداة مددانعي قتدال فدي الصدديق بكدر أبددو قدال هندا ومدن. (20/المزمدل){اهلل
  (1). اهلل كتاب في لقرينتها إنها ، والزكاة الصاة بين
 ، موضددعال  ثمددانيو  ئتيبحددوالي مددا ياحددظ أن الزكدداة قرنددت بالصدداة والمتتبددع آليددات القددرآن الكددريم 

 عند اهلل تعالى . وهذا داللة على مدى أهمية الزكاة
 في هذا المقدام اكما أنها جعلت الركن الثالث بين األركان ، وتقدمه ركن من أركان اإلسام : -2

 . جاء عن النبي  اية يريدها عز وجل . كممأله صاة ،بعد ال
 ال َأن شدهادة خمدس ىعلد ماإلسدا بندي" : اهلل رسدول قدال :قدال اعنهم اهلل رضي عمر ابن عنف

قام اهلل رسول دلامحم وأن اهلل إال إله يتاء الصاة واِه   (2)"رمضان وصوم يوالح الزكاة واه
الزكدداة أحددد  إخددراج : ترايبددال فددي إخددراج زكدداة المددال ، جعددل النبددي  سددبب فددي دخددول الجنددة -3

دخوله الجندة . فيريدد أن ، في  ألن النبي الكريم يعلم أن طموح المامن دائمال  أسباب دخول الجنة؛
 يحرك مشاعره بها ليخرج ما عليه دون بخل وشح .

 فقددال. الجنددة يدددخلني بعمددل حدددثني: فقددال  اهلل رسددول أتددى رجددا أن األنصدداري أيددوب أبددي عددنف
  (3)"ذرها. الرحم وتصل الزكاة، وتاتي الصاة، وتقيم شيئا، به تشرك ال اهلل اعبد: " النبي

 مة :شكر اهلل على النع -1
ن اهلل تعالى وضع الزكاة لكي يشكر األانياء ربهم على هذه النعمة ، ويصبر الفقراء على إ      

 َلُكدمْ  َشدَعاِئِر اللادهِ  مِّدن َلُكدم َجَعْلَناَهدا َواْلُبدْدنَ }قلتها . فأوجب اهلل الشكر في حق األانياء فقدال تعدالى:

 َكَذِلكَ  َواْلُمْعَترا  اْلَقاِنعَ  َوَأْطِعُموا ِمْنَها َفُكُلوا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفِإَذا َصَوااا  َعَلْيَها اللاهِ  اْسمَ  َفاْذُكُروا َخْير   ِفيَها

ْرَناَها َلُكمْ   (36الحي/) {َتْشُكُرونَ  َلَعلاُكمْ  َسخا
 ِمدنَ  ْسدَمُعنا َوَلتَ  َأْمدَواِلُكْم َوَأنُفِسدُكمْ  ِفدي َلتُْبلَدُونا }أوجب الصبر في حق من يبتلى في مالده فقدال تعدالى:

ن َأذلى َأْشدَرُكواْ  الادِذينَ  َوِمدنَ  قَدْبِلُكمْ  اْلِكتَداَب ِمدن ُأوتُدواْ  الادِذينَ   َعدْزمِ  ِمدنْ  َذِلدكَ  فَدِإنا  َوَتتاقُدواْ  َتْصدِبُرواْ  َكِثيدرلا َواِه

 (186آل عمران/){اأُلُمورِ 
 
 الطبعددة (225-23،)الكويددت – اميةاإلسدد والشددئون األوقدداا وزارة:  عددن صددادر ،الكويتيددة الفقهيددة الموسددوعة -1

 .الكويت – الساسل دار طباعة(1552 -هد1112 من)  الثانية
 (.102مسبقال،)صسبق تخريجه  -2
 الصاة إقامة مع الزكاة آتى لمن الجنة إيجاب ذكر،الزكاة فضل باب ،بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح -3

 .( 3215 رقم-8/37) الرحم وصلته
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مة فيه زيادة وبركة مدن اهلل تعدالى ، أمدا الدذي يتدأفا وكأنده يعتدرض علدى توزيدع كما أن شكر النع
)اهلل ، ومدنهم مدن يدتكلم بكدام ُيخدل بعقيدتده فيقدول  لماذا أنا فقيدر وهدذا اندي   فيقول:ألرزاق ، لاهلل 

ذْ }، فاسدمع يدا مدن شدكرت ، ويدا مدن ال تشدكر قدال تعدالى: بيعطي الفول للي مالو سدنان ( َن تَدَأذا  َواِه
 (7 /إبراهيم){َلَشِديد   ِإنا َعَذاِبي َكَفْرُتمْ  َوَلِئن أَلِزيَدناُكمْ  َشَكْرُتمْ  َلِئن َربُُّكمْ 

ه يقول وعزتي وجالي وكبريائي ، من شكر هدذه النعمدة اهلل تعالى ، يقسم قسمال ، وكأن ناحظ أن
 أي ، َلَشدِديد   َعدذاِبي ِإنا ا، التي أعطيته إياها ، سيقابله مني زيادة وبركة ، ومن جحدها ولم يشكره

 اآلخددرة وفددي عددنهم، وسددلبها الددنعم، تلددك بددزوال الدددنيا فددي وألمدده، تددأثيره شددديد ،هُ وقعدد ألدديم عقددابي إن
 وجحودهم .  كفرانهم على بالعقاب

 : تنمية للمال ووضع البركة فيه -5
 (35/سبأ) {الرااِزِقينَ  ْيرُ خَ  َوُهوَ  ُيْخِلُفهُ  َفُهوَ  َشْيء   ِمنْ  َأْنَفْقُتمْ  َوَما}: تعالى قال
 فدي لدهيعجِّ  أن إمدا المنفدق، علدى يخلفده فهدو نفقدة مدن الخيدر فدي وأنفقتم صدقة من تصدقتم ماأي 
ما الدنيا   (1).اآلخرة في له يدخره أن واه

فددي مالددده  ال سدديخلا عليدده خيددر  هيطمددئن المنفددق والمزكددي ، بأندد ولددذلك نددرى الحددق سددبحانه وتعددالى
 سدلمة أم عدنففدي نقدص مالده . المدال ، ألن بعدض األانيداء ال ينفدق خشدية بالبركة وعدم نقصان 

 زال ِعد بهدا اهلل زاده إال مظلمدة عن رجل عفا وال صدقة من مال نقص ما":  اهلل رسول قال :قالت
  (2)"الفقر باب عليه اهلل فتح إال مسألة باب نفسه على رجل فتح وال اهلل يعزكم فاعفوا

 
 اة :األصناف المستحقة للزك

ذكددددر اهلل ثمانيددددة أصددددناا ، ممددددن يسددددتحقون الزكدددداة بشددددقيها ، زكدددداة األمددددوال والفطددددر. قددددال       
ددَدَقاتُ  ِإناَمدا}تعدالى: قَدابِ  َوِفددي ُقلُدوُبُهمْ  َواْلُمَالافَددةِ  َعَلْيهَدا َواْلَعداِمِلينَ  َواْلَمَسدداِكينِ  ِلْلُفقَدَراءِ  الصا  َواْلَغدداِرِمينَ  الرِّ
  (60)التوبة/ {َحِكيم   َعِليم   َواللاهُ  اللاهِ  ِمنَ  َفِريَضةل  الساِبيلِ  َواْبنِ  اللاهِ  َسِبيلِ  َوِفي

 فقال اليمن ىِإل عنه اهلل رضي ال اذمع بعث  النبي أن اعنهم اهلل يَ رض عباس ابن عنكما جاء 
 قدددد هللا َأن فدددأعلمهم لدددذلك واأطددداع هدددم فدددإن اهللِ  رسدددول يوأنددد اهلل ِإال ِإلددده ال أن شدددهادة ىِإلددد ادعهدددم
 قدد) افتدرض اهلل َأن فدَأعلمهم لدذلك واَأطداع هم فإن وليلة يوم كل يف صلوات خمس عليهم افترض

  (3)"مفقرائه ىعل دُّ وتر  َأانيائهم من تاخذ َأموالهم يف ةل صدق عليهم( َض افتر 
 
 (1711( ، تفسير الشعراوي )ص 22/157تفسير المنير،للزحيلي،)الانظر:  -1
بيدروت -اإلسدامي المكتدب:النشدر دار (،112رقدم-102-/1للطبراندي ،) الصغير المعجم إلى الداني الروض -2

 م .1585 – هد1105 األولى الطبعة
 وشرائع الشهادتين إلى الدعاء باب ،صحيح مسلم(،1355 رقم-2/101)،الزكاة وجوب باب،صحيح البخاري -3

 .( 130رقم-1/37) ،اإلسام
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 زع على فقراء المسلمين من هذه األصناا .فدلت اآلية والحديث إلى أن الزكاة تو 
 
أم هتل تكفتي أن ت عطتى لصتنف  ، هل تعمتم علتى األصتناف الثمانيتة ؟العلماء في الزكاة  ةنظر *

 ؟واحد 
ذهب اإلمام الشافعي إلى صرا جميع الصددقات الواجبدة ، كدالفطر والزكداة ، إلدى األصدناا  -1

 الثمانية ، عمال باآلية القرآنية .
 (1)جواز صرفها إلى صنا واحد . والحنابلة (إلى فية والمالكيةالحنمن ) جمهوروذهب ال -2
 

 كم منكرها ومانعها : *ح  
 بكفدره يحكدم ولدم ذلدك عدرا باإلسام العهد كحديث ذلك يجهل ومثله لجهله وجوبها جحد من -1

ن ،معذور ألنه  معلوم اةالزك وجوب ألن ؛المرتد حكم وحكمه كفر ذلكف مثله يجهل ال ممن كان واه
 . ورسوله اهلل كذب أنكرها فمن ضرورة

ن -2  فدإن ثاثدال  اسدتتابه مالده دون عليه قدر فإن وعزره منه اإلمام أخذها وجوبها معتقدا منعها واه
ال أخرج و تاب ن تركته من وأخذت قتل واه  بكدر أبدا ألن اإلمدام قاتلده بالقتدال إال أخدذها يمكدن لدم واه

 ، عليهدا لقداتلتهم  اهلل رسدول إلدى يادونهدا كانوا عناقا عونيمن لو:  قال عنه اهلل رضي الصديق
 (2). إجماعال  فكان ذلك على الصحابة وتابعه

   
 شروط إخراج زكاة المال:* 

كدذلك يجدب الزكداة فدي األمدوال التدي بلغدت النصداب وهدي فدي ذمدم النداس ، ويسدتطيع اإلنسدان أن 
 ها صاحبها فا زكاة فيها .يصل إليها، أما الديون التي ال يستطيع أن يصل إلي

 أو مدواش   أو أثداث أو عقدار مدن للتكسدب اإلنسدان أعدده ما وهي التجارة عروض في الزكاة وتجب
 قيمتها عشر ربع وهي الزكاة فيها فتجب ايرها أو أقمشة أو أطعمة أو مكائن أو سيارات

 :الشرط األول: بلوغ النصاب
تقسددم مددا عندددك علددى أربعددين فمددا خددرج بالقسددمة  مقدددار الزكدداة والفضددة ربددع العشددر،وطريق ذلددك أن

 فهو الزكاة.
 
 ( .3/1551الفقه اإلسامي وأدلته ، د.وهبة الزحيلي، ) -1
(، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعدام ،الطبعدة األولدى 2/85الكافي ، موفق الدين ابن قدامة المقدسي ،) -2

 م .1557 -هد 1117
 (.1/6،)العثيمين حصال بن محمد ،الزكاة فريضة -3
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 -إدراك الحول:الشرط الثاني: 
فددإذا حددال علددى نصدداب الددذهب والفضددة وعددروض التجددارة وكددل مددا تجددب فيدده الزكدداة ،الحددول تجددب 

 عليده ولحدي ىحتد مدال يفد زكداة ال" :َيقدول   ِ  اللاده رسدول سدمعت قالدت عائشدة عدنالزكاة فيه .
نمددا عليدده، زكدداة فددا مبأيددا ولددو الحددول تمددام قبددل المالددك مددات ولددو (1)"الحددول  علددى الزكدداة تجددب واه
 .حقهم في الوجوب شروط تمت إذا مورثهم موت من الحول تمام بعد الورثة
ذا  حتددى مندده شدديء علددى زكدداة فددا الشددهرية الرواتددب مثددل فشدديئال  شدديئال  المددال يملددك الشددخص كددان واه

 عليده يجدب ال إندهف بشدهره، شدهر كدل رواتبده ينفدق كدان إذا أمدا الحدول، عليه يحوليبل  النصاب و 
 إذا أمددا. فليزكهددا أخددرى أمددوال عنددده كددان إن ولكددن تنفددق، ألنهددا الرواتددب هددذه فددي الزكدداة مددن شدديء
 (2).عنده ما زكاة يخرج الحول تم إذا فإنه الشهر في الراتب جميع ينفق ال كان

 الحكمة من إخراج الزكاة :
ما يدرفض النداس إخدراج نصديبهم وذلدك عندد واإلجدرام الفسداد مدن اإلسدامية المجتمعات حماية -1

أن يلجئدوا إلدى وسدائل ايدر مشدروعة ليجلبدوا من الزكاة فينتشر الفقدر بدين النداس، فيضدطر الفقدراء 
  (3)ألنفسهم وأوالدهم قوت يومهم.

، ألنهدم بدأحوج مدا يكوندوا لهدذه الزكداة ، لتخفدا عدنهم ضديق العديش  والمساكين الفقراء مواساة -2
 . نفس المصدر السابق ونهاوصعوبة الحياة التي يعيش

، خوفددال أن يكددون قددد اخددتلط مالدده شدديئال مددن الحددرام، فددإخراج الزكدداة تطهيددر نفددس ومددال المزكددي -3
تطهر هذا المال من الشدوائب التدي دخلتده، كمدا أن اإلنسدان ال يخلدوا مدن القيدام بدبعض المعاصدي 

 . ضت وجالت في هذا وذاكواآلثام خال هذا العام ، فتأتي الزكاة لتطهر هذه النفس التي خا
 (103/)التوبة{ِبَها َوُتَزكِّيِهم ُتَطهُِّرُهمْ  َصَدَقةل  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ }قال تعالى:

ن بخدل  اختبار المزكي -1 ، وذلك بإخراج المزكي ما أوجب اهلل تعالى عليه،فإن زكى فلنفسه ، واه
يبه مددن الزكدداة هددو خيددرال لهددم وعدددم إخددراج نصددفإنمددا يبخددل علددى نفسدده ، فدديظن الددبعض أن البخددل 

 ُهدوَ  َفْضدِلهِ  اللادُه ِمدن آتَداُهمُ  ِبَمدا َيْبَخُلونَ  الاِذينَ  َواَل َيْحَسَبنا }ونماءال لمالهم، فقد حذرهم اهلل تعالى فقال:

ُقونَ  لاُهمْ  َشر   ُهوَ  َبلْ  َخْيرلا لاُهمْ   َواللادُه ِبَمدا َواأَلْرضِ  السادَماَواتِ  يدَراثُ مِ  اْلِقَياَمِة َوِلّلهِ  َيْومَ  ِبهِ  َبِخُلواْ  َما َسُيَطوا

 (180)آل عمران/{َخِبير   َتْعَمُلونَ 
 شددديئال ، كمدددا أن هللبخلددده ال يددنقص مدددن ملدددك اف بالشدددر. فكددل إنسدددان يبخدددل فإنمدددا يعددود علدددى نفسددده

  َفِمنُكم اللاهِ  َسِبيلِ  ِفي ُتْدَعْوَن ِلتُنِفُقوا َهاالء َهاَأنُتمْ }صدقته ال تزيد من ملك اهلل شيئال. قال تعالى:
 
 (1752رقم-3/257، )ماال اْسَتفاد من ابب سنن ابن ماجه ، -1
 )األموال التي تجب فيها الزكاة(الزكاة أحكام عن محاضرة ،العثيمين صالح بن محمد ،الزكاة فريضة -2
 . الشحود نايا بن علي ،الجاهلية والهوية اإلسامية الهوية بين المسلم -3
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 (38)محمد/{اْلُفَقَراء َوَأنُتمُ  اْلَغِنيُّ  َواللاهُ  ناْفِسهِ  َعن َيْبَخلُ  َيْبَخْل َفِإناَما َوَمن َخلُ َيبْ  مان
أن اهلل يرصدد مائكدة تددعوا للمنفدق وللبخيدل ، فتددعوا للمنفدق بدأن تخلدا لده  كما وضدح النبدي 

 الخير ، وتدعوا للبخيل بالتلا . 
 نزالني ملكان إال فيه العباد يصبح يوم من ما:"قال  نبيال أن عنه اهلل رضي هريرة أبي عنف

  (1) "تلفا ممسكا أعط اللهم اآلخر ويقول خلفا منفقا أعط اللهم أحدهما فيقول
فبإخراج الغني لهذه الصدقة تشدعر بمددى تدعيم أواصر المحبة والمودة بين األانياء والفقراء،  -5

 ل يقابله المحبة من جهة الفقراء. العطا والحنان من جهة األانياء، وهذا الفع
 فأخال أن هذه األفعال الطيبة تقوي المجتمع وتخرج منه جيال عريقال باإليمان والقوة كما جاء  

 ُكدلا  َوَرْحَمتِدي َوِسدَعتْ }من خال الزكاة ينال المسلم رضى اهلل تعالى ورحمته كمدا قدال تعدالى: -6

َكداةَ  ُقونَ َيتا  ِللاِذينَ  َفَسَأْكتُُبَها َشْيء    .(156/األعراا({ُيْاِمُنونَ  ِبآَياِتَنا ُهم َوالاِذينَ  َوُيْاُتوَن الزا
 

 المطلب الرابع:  الصدقات االختيارية:
كمددا جعددل اهلل زكدداة علددى أموالنددا ، نخرجهددا لنخفددا عددن معاندداة المحتدداجين ، فددي المقابددل ،       

 . بإخراجها ، وال نعاقب بعدم إخراجهاجعل صدقات اختيارية ، نخرجها بمحض إرادتنا ، نثاب 
ن}قال تعالى:   (280 )البقرة/{َتْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  لاُكْم ِإن َخْير   َتَصداُقواْ  َوَأن َمْيَسَرة   ِإَلى َفَنِظَرة   ُعْسَرة   َكاَن ُذو َواِه

 اختيارية ، فان لم تتصدق عليه بتخفيا ، هي صدقةفالصدقة على المدين الذي اليستطيع السداد
جزء ما عليه من الديون فدا إثدم عليدك ، ولكدن الخيدر واألفضدل أن تسددد وتخفدا عنده ، ألن فدي 

أنه من خفا عدن معسدر فدي الددنيا خفدا اهلل  ذلك أجر لك عند اهلل تعالى ، وكما أخبر النبي 
 كدرب مدن كربدة مدامن نْ عد نفدس مدن" : اهلل رسدول قدال :قدال هريرة ىَأب عنف عنه يوم القيامة .

 االدددني ىفدد عليدده اهلل يسددر معسددر ىعلدد يسددر ومددن القيامددة يددوم كددرب مددن كربددة عندده اهلل نفددس ايالدددن
 عدون ىفد العبدد كدان امد العبدد عدون ىفد واهلل واآلخدرة االددني ىفد اهلل سدتره ملاسدلم سدتر ومدن ةواآلخر 

  (2)"يهَأخ
  فينفع بيده مليع قال يجد لم فمن اهلل ِبين اي وافقال صدقة لم  مس كل ىعل: " وقال رسول اهلل

 
 بخل من وأما لليسرى فسنيسره بالحسنى وصدق واتقى أعطى من فأما] تعالى اهلل قول بابصحيح البخاري، -1

( ، صحيح 1112رقم-2/115) لليسرى خلفا مال منفق أعط اللهم [للعسرى فسنيسره بالحسنى وكذب واستغنى
 .(2383رقم-3/83) والممسك المنفق فى باب مسلم،

 (.7028 -8/71)رالذك ىوعل الُقرآن تاوة ىعل االجتماع فضل باب سلم،صحيح م -2
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 فليعمددل قددال يجددد لددم فددإن واقددال الملهددوا الحاجددة اذ يعددين قددال يجددد لددم فددِإن واقددال ويتصدددق نفسدده
 (1)"صدقة هل افإنه الشر عن وليمسك بالمعروا

 (2)خاق.وليس الفرض ، وتشمل الصدقة كل مكارم األ االستحبابفالصدقة على سبيل 
 

 الفرق بين الزكاة والصدقة .
الزكدداة فددرض يجبددر اإلنسددان علددى إخراجهددا ، ايددر الصدددقات التددي هددي سددنة محببددة لإلنسددان  أوالا:

 لما فيها فضل عظيم عند اهلل تعالى . ،اخراجها
فددأمره موكددول قددد يخددرج اإلنسددان الزكدداة خوفددال مددن الخليفددة ، ولدديس فيهددا إخدداص هلل تعددالى ، ثانيتتا:
الصددقات االختياريدة التدي يخرجهدا المدامن ليبدرهن حدب اهلل تعدالى لده ، فلديس  اهلل تعالى. أمدا إلى

 هناك من ياحقه ويعاقبه على عدم إخراجها .
هلل تعدالى لتندال األجدر  بدإخاصواجبة الاير المسلم إخراج الزكاة الواجبة و  والواجب على اإلنسان

 والثواب العظيم .
 

 عالى:فضل الصدقة عند اهلل ت
 فيها مضاعفة األجور ونمائها : أوالا:

نجد اإلنسدان يحدب األعمدال التدي فيهدا مضداعفة لألجدر ونمائهدا ، حتدى تكدون لده ذخدرال يدوم       
دِِّقينَ  إنا }القيامة ، قال تعالى: دَِّقاتِ  اْلُمصا ا َوَأْقَرُضوا اللاهَ  َواْلُمصا  ر  َأْجد َوَلهُدمْ  َلُهمْ  ُيَضاَعاُ  َحَسنلا َقْرضل

ئدات األضدعاا ، تعدالى أن أجدر الصددقة يضداعا إلدى م، كمدا أخبدر سدبحانه و (18)الحديد/{"َكِريم
 اللادِه َكَمثَدلِ  َسدِبيلِ  ِفدي َأْمدَواَلُهمْ  ُينِفقُدونَ  الادِذينَ  ماثَدلُ }ليوضدح لندا ذلدك فقدال: وقد ضرب لنا مدثال واقعيدال 

َئدةُ  ة  ُسدنُبلَ  ُكدلِّ  ِفدي َسدَناِبلَ  َسدْبعَ  َحبادة  َأنَبتَدتْ   {َعِلديم   َواللادُه َواِسدع   َيَشداء َواللادُه ُيَضداِعُا ِلَمدن َحبادة   مِّ

كمددا بددين تعددالى أن مددن يقددرض اهلل قرضددا حسددنال ، بالتصدددق علددى المحتدداجين بصدددقة  (261)البقدرة/
دا اللادهَ  ُيْقدِرُض  َذا الادِذي َمدن}طيبة ،سيضداعا لده ذلدك القدرض وينميده لده ، قدال تعدالى:  نلاَحَسد َقْرضل

 .(11 الحديد/) {َكِريم   َأْجر   َوَلهُ  َلهُ  َفُيَضاِعَفهُ 
مددن  أوضددح اهلل سددبحانه أندده يقبددل القددرض مندده فحثدده علددى تقددديم ذلددك خالصددال لوجهدده الكددريم      

خددددال التصدددددق بصدددددقة طيبددددة فيهددددا اإلخدددداص لدددده سددددبحانه وتعددددالى ، سدددديجد المددددامن مقابلهددددا ، 
 ، على أن أعطيهادينارل لك إنسان أعطني مبلع ألا مضاعفة األجر أجورال عظيمة . فلو قا

 
 (1115-2/115،)والتجارة الكسب َصدقة باب صحيح البخاري، -1
 المعرفدددة دار،  (5676 رقدددم-10/118)،العسدددقاني حجدددر بدددنا ،البخددداري صدددحيح شدددرح البددداري فدددتح :انظدددر -2

 .بيروت-للنشر
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كيا لك بدرب العدالمين ف بالنسبة إلنسان ، هذا ، ةلك الشهر القادم ألفين ، لما توانيت لحظة واحد
 أضعافال كثيرة . االذي يضاع

 َواْلُمْسدِلَماتِ  اْلُمْسدِلِمينَ  ِإنا }كمدا أكدد الحدق سدبحانه وتعدالى بدأن لهدم أجدرال عظيمدال مدن عندده فقدال:

اِدِقينَ  َواْلَقاِنَتاتِ  َواْلُمْاِمَناِت َواْلَقاِنِتينَ  َواْلُمْاِمِنينَ  ا َوالصا داِبَراتِ  ِدَقاتِ َوالصا داِبِريَن َوالصا  َواْلَخاِشدِعينَ  َوالصا

داِئِمينَ  َواْلُمَتَصددِِّقيَن َواْلُمَتَصددَِّقاتِ  َواْلَخاِشدَعاتِ  داِئَماتِ  َوالصا  َواْلَحاِفَظداتِ  َواْلَحداِفِظيَن فُدُروَجُهمْ  َوالصا

ا َوَأْجرلا ماْغِفَرةل  مَلهُ  اللاهُ  َأَعدا  َكِثيرلا َوالذااِكَراتِ  اللاهَ  َوالذااِكِرينَ   (35 األحزاب/) {َعِظيمل
وال يريدد التصددق ، ودعدا عليده بتلدا مالده ، ألن أمثدال هداالء من الدذي يبخدل  النبي  روقد حذ

 ،  اهلل رسددول ،عددن هريددرة أبددي عددنلددو أصددبحوا ُكثددرال فددي المجتمددع ، لددزاد المحتدداجون والفقددراء . ف
: يقدول آخدر ببداب وملدك اددا، يجدز اليوم يقرض من: "يقول" الجنة أبواب من بباب ملكال  إن: "قال
  (1)"تلفا ممسكا وأعط خلفا، منفقا أعط اللهم
وشددجع علددى الصدددقة مددن قددوم علددى الحددرام ، ألندده يكمددا أخبرنددا سددبحانه وتعددالى بمحددق الربددا       

َبا}فقال تعالى:زيادة خال نمائها بال دَ  َوُيْرِبي َيْمَحُق اللاُه اْلرِّ   {َأِثيم َكفاار   ُكلا  ُيِحبُّ  َواللاُه الَ  َقاتِ الصا
 مثددل ومددن رحمددة اهلل تعددالى بعبدداده ، أندده ينمددي لهددم الصدددقات حتددى تصددبح الصدددقة. (276البقددرة/)

  الجبل.
 ِإال اهلل ليقبد وال بطيِد بكسد مدن ةتمدر  بعدل تصدق من" : اهلل ولرس قال:  قال ةهرير  يَأب عنف

  (2)"لالجب لمث ونيك ىحت فُلوه أحدكم ييرب اكم الصاحبه ايرِبيه ثم هينبيم ايتقبله اهلل فِإن بالطيِ 
 

 الصدقة من البر:ثانياا: 
 ( 52)آل عمران/{َلن َتَناُلوْا اْلِبرا َحتاى تُنِفُقوْا ِمماا ُتِحبُّون} قال تعالى: 

 ِذيالد اذ مدن" َأو" نتحبدو  اممد واتنفقد ىحتد البدر واتندال لدن" اآليدة هذه نزلت الم: قال َأنس وجاء عن
ددداقر  اهلل يقدددِرض  ولدددو هلل يحدددائط اهلل رسدددول ايددد فقدددال طائحددد لددده وكدددان طلحدددة وَأبددد قدددال" . نلاحسددد ضل

 (3)."أقربيك أو قرابتك يف اجعله فقال أعلنه لم أسره أن استطعت
فددإذا وصددل المددامن إلددى درجددة األبددرار ، فددذلك أعظددم لدده مددن أي شدديء ، ألن اهلل سددبحانه وتعددالى 

 رار بأمور جليلة وعظيمة منها:وعد األب
 
( ،وصددددححه 3333رقدددم-8/121) بددددالتلا وللممسدددك بددددالخلا للمنفدددق الملددددك دعددداء ذكرابدددن حبددددان،صدددحيح  -1

 . األلباني
 ( .1110 رقم-2/108)َطِيب كسب من الصدقة باب صحيح البخاري، -2
 .َصِحيح   َحَسن   ِديث  حَ ( ، قال الترمذي 2557 رقم-5/102)، عمران آل سورة ومن بابسنن الترمذي، -3
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*  َينظُدُرونَ  األرائدك َعلَدى*  َنِعديم   َلِفى األبرار ِإنا }قال تعالى:، وعدهم بالنعيم المقيم في الجنة -1
 َفْلَيَتَندداَفسِ  َذِلدكَ  َوِفددى ِمْسدك   ختامدده*  ماْختُدوم   راِحيددق   ِمدن ُيْسددَقْونَ *  النعديم َنْضددَرةَ  ُوُجدوِهِهمْ  ِفددى َتْعدِراُ 

           (26-22/المطففين) {المتنافسون
والمائكدة  كما اعتبدر الحدق سدبحانه وتعدالى أن البدر الحقيقدي هدو اإليمدان بداهلل وبداليوم اآلخدر -2

تدددولي الوجدددوه قبدددل المشدددرق أن البدددر  ونلددديس كمدددا يعتقدددد اآلخدددر و  وايرهدددا مدددن األعمدددال الحسدددنة،
ِباللادِه  آَمدنَ  َمدنْ  َولَددِكنا اْلبِدرا  َواْلَمْغدِربِ  اْلَمْشدِرقِ  ِقَبدلَ  ُكمْ ُوُجدوهَ  ُتَولُّدواْ  َأن اْلبِدرا  لادْيَس }فقدال تعدالى: والمغدرب
 َواْبدنَ  َواْلَيَتاَمى َواْلَمَسداِكينَ  اْلُقْرَبى َذِوي ُحبِّهِ  َعَلى اْلَمالَ  َوآَتى َواْلِكَتاِب َوالناِبيِّينَ  َواْلَمآلِئَكةِ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ 

َقابِ  َوِفي َوالساآِئِلينَ  الساِبيلِ  َكاةَ  َوآَتى َوَأَقاَم الصااةَ  الرِّ داِبِرينَ  ِإَذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الزا  ِفدي َعاَهُدوْا َوالصا

رااء اْلَبْأَساء  هدذه فدي فدذكر. 177) البقدرة/){اْلُمتاقُدونَ  ُهدمُ  َوُأولَددِئكَ  الادِذيَن َصدَدُقوا ُأولَدِئكَ  اْلَبْأسِ  َوِحينَ  والضا
ددا تُنِفقُددواْ  حتددى البددر َتَندداُلواْ  لَددن} اآليددة هددذه فددي قددال ثددم ،البددر وسددماه ، الخيددر أعمددال أكثددر اآليددة  ِمما
ن أنكدم والمعنى (52)آل عمران/{ُتِحبُّونَ   ال فدإنكم اآليدة تلدك فدي المدذكورة الخيدرات تلدك بكدل أتيدتم واه
 كدان يحبده مدا أنفدق إذا اإلنسدان أن علدى يددل وهدذا ، تحبدون مما تنفقوا حتى البر بفضيلة تفوزون

  (1). الطاعات أفضل ذلك
 

 تزكية النفس: ثالثاا:
 لبابدة أبدو جداء (.103)التوبدة/ {ِبهَدا َوتُدَزكِّيِهم ُتَطهِّدُرُهمْ  َصدَدَقةل  َأْمدَواِلِهمْ  ِمدنْ  ُخذْ }قال تعالى:كما        
لهم ابه إلددى النبددي وأصددح  بهددا فتصدددق الندداأمو  اهلل رسددول يددا فقددالوا حددين أطلددق سددراحهم ، ، بددأمواه
 صدددقة لهماأمدو  مدن خدذ اهلل فدأنزل شديئا أمدوالكم مدن آخددذ أن أمدرت مدا فقدال لندا الدذي رفواسدتغ عندا
  (2). اآلية

فعندما علم الصدحابة أجدر الصددقة وثوابهدا عندد اهلل تعدالى سدارعوا لتطهيدر نفوسدهم ممدا فعلدوه مدن 
 معصية ومخالفة أمر اهلل ورسوله . 

 
 رابعاا: تكفير الذنوب:

فحددددث القددددرآن المصددددابين  ومددددن فضددددائل الصدددددقة أنهددددا تكفددددر ذنددددب المخطئددددين والعاصددددين        
 الناْفَس  َأنا  َعَلْيِهْم ِفيَها َوَكَتْبَنا}لقوله تعالى:أن يتصدقوا لينالوا األجر العظيم،  وأصحاب االبتاءات

 بِدهِ  َتَصداقَ  َفَمن َواْلُجُروَح ِقَصاص   ِبالسِّنِّ  َوالسِّنا  اأُلُذنِ بِ  َواأُلُذنَ  َواأَلنَا ِباأَلناِ  ِباْلَعْينِ  َواْلَعْينَ  ِبالناْفسِ 

 (45 المائدة/){الظااِلُمونَ  ُهمُ  اللاُه َفُأْولَدِئكَ  أنَزلَ  ِبَما َيْحُكم َوَمن لامْ  لاهُ  َكفااَرة   َفُهوَ 
 
 (.8/116لرازي،)ا ، الفخرالغيب مفاتيح و الكبير لتفسيرا -1
 (.110زول ، الواحدي،)صأسباب الن -2
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 (1). للمتصدق كفارة: أي القتيل، وولي المجروح )فهو كفارة له( الهاء في )له( كناية عن 
  (2)" ذنوبه من ذلك بقدر عنه اهلل كفار ء  بشي جسده من دقصت من: " اهلل رسول قالو 
 

 :خامساا: وصف اهلل تعالى الصدقة بالخير
 الناداسِ  َبدْينَ  ِإْصدَاح   َأوْ  َمْعدُروا   ِبَصدَدَقة  َأوْ  َأَمدرَ  َمدنْ  ِإالا  ناْجدَواُهمْ  مِّدن يدر  َكثِ  ِفدي َخْيدرَ  الا }:قدال تعدالى 

دا َأْجدرلا ُنْاِتيدهِ  اللادِه َفَسدْواَ  َمْرَضداتِ  َذِلدَك اْبَتَغداء َيْفَعدلْ  َوَمدن ، فالدذي ينداجي  (114 النسداء/) {َعِظيمل
 الكريم إذا كان فيه مرضاة هلل سبحانه وتعالى.اآلخرين من باب الصدقة فإن ذلك أجازه القرآن 

 عنددد وأبقددى خيددركمدا جعددل الشددارع الحكدديم الصددقة علددى األقددارب والفقددراء والمسدداكين وابدن السددبيل 
حسانهم بصدقتهم يريدون للذين تعالى اهلل  ، الحميدة الصفات بتلك المتصفون وأولئك ، اهلل وجه واه
  (3).واآلخرة الدنيا فى ربالخي والظفر ، الفاح فى الكاملون هم

 اللاددهِ  َوْجددهَ  ُيِريددُدونَ  ِللاددِذينَ  َخْيددر   َذِلددكَ  الساددِبيلِ  َواْبددنَ  َواْلِمْسددِكينَ  َحقاددهُ  اْلُقْرَبددى َذا فَددآتِ }تعددالى: كمددا قددال
 (38الروم/) {اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ 

مدوطن المحاسدبة يدوم القيامدة ،  ، ألنهدا في كثير مدن اآليدات ونجد أن القرآن الكريم خاطب النفس
وهي التي تحدث صاحبها باإلاواء والشدهوات ، فدالنفس هدي مدوطن الخيدر كمدا هدي مدوطن الشدر 

 َمدن َخدابَ  َوقَددْ  * َزكااَهدا َمدن قَدْد َأْفلَدحَ  * َوَتْقَواَهدا ُفُجوَرَهدا َفَأْلَهَمهَدا * َسدوااَها َوَمدا َوَنْفدس  }.قدال تعدالى:

 (10-7/الشمس) {َدسااَها
وقال أيضال، في محضدر اعتدراا امدرأة العزيدز عدن تبرئدة يوسدا عليده السدام أمدام الملدك ،       

 َربِّدي ِإنا  َرِحَم َربِّيَ  َما ِإالا  ِبالسُّوءِ  أَلمااَرة   الناْفَس  ِإنا  َنْفِسي ُأَبرِّىءُ  َوَما}:ولوم نفسها التي حدثتها بالسوء

 .(53 يوسا/) {راِحيم َاُفور  
 من ال على أن يتبرع بما يفيض عن حاجته ، واعتبر ذلك خير له ، ألن كثير  النبي  وقد حث

ذلدددك اإلنفددداق خيدددر لهدددذه الدددنفس فقدددال  اإلنفددداق بقددددر االسدددتطاعة ، وعددددوأمرندددا موالندددا جدددل وعدددا ب
َنفُ  َخْيرلا َوَأنِفُقوا َوَأِطيُعوا اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َما اللاهَ  َفاتاُقوا}تعالى:  ُهدمُ  َفُأْوَلِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحا  َوَمن ُيوقَ  ِسُكمْ ألِّ

 . (16 التغابن/) {اْلُمْفِلُحونَ 
ألن ذلددك شددر  ال ينظددر إلددى الفقددراء والمحتدداجين؛الندداس إذا زاد الطعددام عددن حاجتدده ، فيرمددي بدده ، و 

 تبذل َأن ِإنك آدم ابن اي" : اهلل رسول قال: الق أمامة يَأب. فعن كما أخبرنا النبي 
 
 (3/61،)البغوي تفسير ، القرآن تفسير في التنزيل معالم -1
 (.11081 رقم-10/83،){ َلهُ  َكفااَرة   َفُهوَ  ِبهِ  َتَصداقَ  َفَمنْ : } ىتعال قولهسنن النسائي،باب  -2
 (. 3/101التفسير الوسيط،محمد طنطاوي) -3
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 اليدد مدن خير اليعال واليد تعول بمن وابدأ ااكف ىعل تام وال لك شر تمسكه وَأن لك خير الفضل
  (1). "ىالسفل
 

 قبول الصدقة عند اهلل :سادساا: 
مددا ، فددإن  مددن ملددوك األرض قبددل أن يأخددذ منددك هديددة ، أو شدديئال  أن ملكددال  رضددنا جدددالل تفالددو       

الفاندي قبدل  لدك مقابلهدا ، فمدا دام أن الملدك ردا حتدى ولدو لدم َيد والبهجدة ، ذلك يدعوك إلى السرور
فددي يددوم قبددول الهديددة ، هددذا بالنسددبة  كددراهُ خلددد ذِ شددرا لددي ، وقددد أتصددور معدده أِلُ  هددوك ، فذلدد منددي

للبشدر ، فمدا بالدك بملددك الملدوك ورب العدالمين ، فقددد أخبدر سدبحانه وتعدالى أندده يأخدذ الصددقة مددن 
قدد قبدل مندا الصددقة ، ويددفعنا  اهلل سدبحانهألن  ، فهذا أدعى لنا أن نبدتهي ونفدرح؛عبده المتصدق 

 َوَيْأُخدذُ  ِعَبداِدهِ  َعدنْ  التاْوَبدةَ  َيْقَبدلُ  اللادَه ُهدوَ  َيْعَلُمدوْا َأنا  َألَدمْ }لك ألن نزيد في الصدقات . لقولده تعدالى :ذ

َدَقاتِ   اهلل عبدد عدن المحداربي قتدادة بدن اهلل عبدد عنو  .(101)التوبة/{الراِحيم التاواابُ  َوَأنا اللاَه ُهوَ  الصا
  (2)"السائل يد في تقع أن قبل اهلل يد في تقع لصدقةا إن" :قال بن مسعود

 
 اهلل عن المتصدقين:مدافعة سابعاا: 
نجددد بعددض الندداس همهددم الوحيددد ، أن يقفددوا أمددام المددامنين ليثبطددوهم ، ويضددعفوا شددوكتهم ،       

 َعدنِ  اِفعُ اللادَه ُيددَ  ِإنا }ولكدن اهلل تعدالى تعهدد أن يقدا ويددافع عدن المدامنين الموحددين فقدال تعدالى:

 (.38الحي/({َكُفور َخواان   ُكلا  ُيِحبُّ  ال اللاهَ  ِإنا  آَمُنوا الاِذينَ 

وكما يدافع جل وعا عن المامنين عامةل ، فخصص في المدافعة عن المتصدقين والمنفقين فقدال 
َدَقاتِ  ِفي ِمَن اْلُمْاِمِنينَ  اْلُمطاوِِّعينَ  َيْلِمُزونَ  الاِذينَ }تعالى:  َفَيْسَخُرونَ  ِإالا ُجْهَدُهمْ  َيِجُدونَ  الَ  الاِذينَ وَ  الصا

 (79 التوبة/) {َأِليم   َعَذاب   َوَلُهمْ  اللاُه ِمْنُهمْ  َسِخرَ  ِمْنُهمْ 
ال يلتفتدوا لهدذه الصديحات مزيدد مدن العطداء فدي الصددقات، وأ فدفاع اهلل عنهم يشدجعهم علدى      

 النشاز ، التي ال تسمن وال تغني من جوع .
مددز المنددافقون للمددامنين فددي الصدددقات مسددتمر مددن بدايددة الدددعوة إلددى يومنددا هددذا ، ولكددن المددامن فل

الصددادق الددذي ال يخددرج هددذه الصدددقة إال هلل وفددي اهلل ، يجددب أالا تهددزهم مثددل هددذه الكلمددات ، كددأن 
 ،يقول المنافقون ) ما تبرعوا بها إال رياءل وسمعة وحتى يراهم الناس( ، فقد سخر اهلل منهم 

 
 هددى ْفَلىالسدد وأن المنِفقددة هددى االعليدد اليددد وأن ىالسددفل اليددد مددن َخيددر االعليدد اْليددد أن بيددان بدداب صددحيح مسددلم ، -1

 .(2135 رقم-3/51،) اآلخذة
 القاهرة،الطبعة الثانية .-تيمية ابن مكتبة:النشر دار (5/105،للطبراني،) الكبير المعجم -2
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 ورةالسد َهدذه يفد لهدم هبفضديحت ، ينعدَأجم لنداسلو  ينامنمدلل يةر خسد مفجعلهد مذنبه لبمث اهمجز أي 
 (1). يمَأل ذابع قهو ف موله ، موبهيوع ازيهمخم من هاير و  يخز ال اذه بيانب
 

 : واألمة ثامنا: التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع
فدراد لا بدين أمدن الحدب والتدآ م تعمدل علدى مزيدد  الصدقة على الفقدراء والمحتداجين واأليتدا إن      

القددددرآن الكددددريم حددددث علددددى أن تددددوزع هددددذه  دألنهددددا تعضددددد أواصددددر األخددددوة بيددددنهم ، فنجدددد المجتمددددع؛
 َأنَفْقدُتم ُقدْل َمدا ُينِفقُدونَ  َمداَذا َيْسدَأُلوَنكَ }الصدقات على أكثر من نوع من شرائح المجتمع فقال تعدالى:

دنْ   اللادَه بِدهِ  فَدِإنا  َخْيدر   ِمدنْ  َتْفَعلُدواْ  َوَمدا السادِبيلِ  َسداِكيِن َواْبدنِ َواْلمَ  َواْلَيتَداَمى َواأَلْقدَرِبينَ  َفِلْلَواِلدَدْينِ  َخْيدر   مِّ

بددل جعددل النفقددة تددوزع علددى أكبددر  ، القددرآن الكددريم علددى نددوع واحددد . فلددم يكتدداِ  (215)البقددرة/{َعِلدديم  
 ، لتزرع األلفة بينهم . إليها ريحة من أبناء المجتمع المحتاجينش

دا ُحبِّدهِ  َعلَدى الطاَعدامَ  َوُيْطِعُمدونَ }وقال تعدالى:  ُنِريددُ  ال اللادهِ  ِلَوْجدهِ  ُنْطِعُمُكدمْ  ِإناَمدا * َوَأِسديرلا ِمْسدِكينلا َوَيِتيمل

 (5- 8اإلنسان/) {ُشُكورلا َوال َجَزاء ِمنُكمْ 
يددات أن المددامنين يقدددمون الطعددام للمسددكين واليتدديم واألسددير مددع حددبهم تعددالى فددي اآلو  سددبحانهن بدديا 

 ه ، فإن ذلك الفعل العظيم يعزز ويشد روابط األخوة بين أفراد المجتمع ، فالتكافلواحتياجهم ل
ألن بدده صدداح األمددة وعزهددا وقددد مدددح اهلل هددذا  ألفددراد ياكددد عليدده القددرآن الكددريم؛االجتمدداعي بددين ا

 ُشحا  ُيوقَ  َصة  َوَمنَخَصا ِبِهمْ  َكانَ  َوَلوْ  َأنُفِسِهمْ  َعَلى َوُيْاِثُرونَ }الفعل في حق األنصار، بقوله تعالى:

 (9 الحشر/){اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َفُأْوَلِئكَ  َنْفِسهِ 
 األنصددار مددن رجددل إلددى دفددع   اهلل رسددول أن هريددرة أبددي عددن جدداء فددي سددبب نددزول اآليددة      
 إال ال: قالدت شديء؟ مدن هدل: للمدرأة فقدال أهلده، إلدى األنصداري بده فدذهب ة،فّ الُصد أهدل مدن رجال 
 وجعدل ففعلدت: قال السراج، فأطفئ وضعت فإذا به، فأتيني ناموا فإذا فنوميهم: لقا الصبية، قوت

 مددن عجددب لقددد: "فقددال  اهلل رسددول إلددى بدده ادددا ثددم يديدده، بددين مددا ضدديفه إلددى يقدددم األنصدداري
 (2).{خصاصة بهم كان ولو أنفسهم على وياثرون}:ونزلت" السماء أهل فعالكما

  
 سبب في دخول الجنة:الصدقة تاسعا: 

بُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرة   ِإَلى َوَساِرُعواْ }مصداقا لقوله تعالى:   ُأِعداتْ  َواأَلْرُض  َعْرُضَها الساَماَواتُ  َوَجناة   را
 
 العامدة المصدرية الهيئدة الناشدر (10/187)،محمدد رشديد رضدا،(المندار تفسدير) المشهور الحكيم القرآن تفسير -1

 .م1550:  النشر سنة ،الطبعة الثانية،للكتاب
 .(115أبو حسن الواحدي،)ص ،نزولال أسباب -2
 



 114 

درااء السادرااء ُينِفقُدوَن ِفدي الادِذينَ  * ِلْلُمتاِقدينَ   َواللادُه ُيِحدبُّ  الناداسِ  َواْلَعداِفيَن َعدنِ  اْلَغدْيظَ  َواْلَكداِظِمينَ  َوالضا

 (131-133/آل عمران){اْلُمْحِسِنينَ 
 أقديم وأندا نخلدة لفدان إن اهلل رسدول يا :قال رجال  أن عنه رضي اهلل بن مالك أنسعن  جاء      

 الجندة في بنخلة إياه أعطها  النبي له فقال بها حائطي أقيم حتى يعطيني أن فأمره بها حائطي
 قدد اندي اهلل رسدول يدا فقدال  النبي فأتى ففعل بحائطي نخلتك بعني فقال الدحداح أبو فاتاه فأبى
 ألبدي راح عدذق مدن كدم  اهلل رسدول فقدال ،أعطيتكهدا فقدد له فاجعلها قال بحائطي النخلة ابتعت

 قددد فددإني الحددائط مددن أخرجددي الدحددداح أم يددا فقددال امرأتدده فددأتى قددال مددرارال  قالهددا الجنددة فددي الدحددداح
 (1) "البيع ربح فقالت الجنة في بنخلة بعته
 

 موقف الناس من الصدقات كما ذكر القرآن الكريم:
 : المتصدقون:أوالا 
َوَما تُْنِفُقوا ِمدْن َخْيدر  َفأِلَْنُفِسدُكْم َوَمدا تُْنِفقُدوَن ِإالا اْبِتَغداَء َوْجدِه اللادِه َوَمدا تُْنِفقُدوا ِمدْن }م:قال اهلل في حقه 

 (272البقرة/) {َخْير  ُيَواا ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم ال ُتْظَلُمونَ 
   المساكين واأليتام وبناء المساجدفالذي ينفقه اإلنسان في وجوه الخير من التبرع للفقراء و 

 والماسسات الخيرية ، فكل ذلك يرجع بثوابه إليه يوم القيامة.
لع عليه وليعلم اإلنسان وخاصة أصحاب األموال ، أن ما ينفق في وجوه الخير فإن اهلل تعالى مطّ 

ِإنا اللادددددَه بِدددددِه َوَمدددددا تُْنِفقُدددددوا ِمدددددْن َخْيدددددر  فَددددد}، وسددددديجازيهم علدددددى هدددددذا الفعدددددل العظددددديم . قدددددال تعدددددالى:
 .(273)البقرة/{َعِليم  

يعلمنددا كيدا يكددون الكددرم ، ذلددك الرجددل الدذي ينفددق وال يخشددى نقصددان المددال .  وهدذا هددو النبددي 
 فجداءه :قال أعطاه إال ئلاشي ساماإل ىعل  اهلل رسول سئل ام قال َأبيه عن س  َأن بن ىموسعن 
دداان فأعطدداه رجددل  ال اءل عطدد ىيعطدد دلامحمدد فددإن واأسددلم قددوم ايدد الفقدد قومدده ىإلدد عفرجدد جبلددين بددين مل
  (2)"الفاقة ىيخش
وهدم فددي قبدورهم ، فددي  جددار   األانيدداء إلدى أعمددال الخيدر والتددي يبقدى أجرهدا مدا دل المصدطفى ك

  مات اإذ: " قال  النِبي َأن ،هريرة يَأب عنوقت تتجمد فيه الحسنات بموت اإلنسان . ف
 
 
 (.12182 رقم-15/161)سند أنس بن مالك،،محنبل بن أحمد اإلمام مسند -1
 رقم-7/71)اِئهِ عط َرةِ وكث. ال فقال طُّ ق ئلاشي وسلم عليه اهلل صلى اللاه سولر  سئل َما باب صحيح مسلم، -2

6160.) 
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 صددالح ولدد َأو ،بِده ينتفدع علدم أو ،جاريدة صددقة مدن ِإال: ثداث مدن ِإال عملده عنده عطدانق اإِلنسدان
 (1)" له ويدع
 

 :البخالء :ثانياا 
 ُحبادددا اْلَمدددالَ  َوُتِحبُّددونَ }:قددال تعدددالى ليتددنعم بدددهجبدددل اهلل اإلنسددان علدددى حددب المدددال ،لقددد       

 .(20)الفجر/{َجماا
ولكن الفرق بين المامن والكافر في حبهم للمال ، أن المامن يستخدم هدذا المدال فدي الخيدر ، مدن 

أمددا الكددافر والمنددافق يددر لدده وللمسددلمين ،وكددل أمددر فيدده خ خددال التبددرع للمحتدداجين وبندداء المسدداجد
وا جيددوبهم ليملددا  مددن المددال والددذهب آخددر جبددل مأن يكددون لهدد ل لذاتدده ، ويتمنددونالمددا ونيحبدد مفددإنه

ذا لمحتاجين )بحجة( أن الوضع المالي صعب ، والسوق نائم ، وهألحد  من ا وال يتبرعوكروشهم، 
يصددق فديهم  كماخرجوا شيئال من أموالهم ، حتى ال ي هو األسلوب الذي يتخذه البخاء في حياتهم

دداَقنا  َفْضدِلهِ  ِمدن اللاَه َلِئْن آَتاَنا َعاَهدَ  مانْ  َوِمْنُهم}قول اهلل تعالى: داِلِحينَ  ِمدنَ  َوَلَنُكدوَننا  َلَنصا  َفَلمادا * الصا

 (-7576/التوبة) {مُّْعِرُضونَ  واُهم َوَتَولاواْ  ِبهِ  َبِخُلواْ  َفْضِلهِ  مِّن آَتاُهم
 فلحقده ، مابالشد مالده عنده أبطدأ بلتعة أبي بن حاطب أن:  عنهما اهلل رضي عباس ابن قال      

 وألاديددن ألصدددقن فضددله مددن آتانددا لددئن ، األنصددار مجددالس بددبعض واقددا وهددو بدداهلل فحلددا ، شدددة
 : قال حاطب بن ثعلبة أن اآلية هذه نزول سبب في والمشهور ، اآلية آخر إلى ، اهلل حق منه
 خير شكره تادي قليل ثعلبة يا »:  السام عليه فقال.  ماالل  يرزقني أن اهلل ادع اهلل رسول يا
 حق ذي كل ألعطين ماالل  اهلل رزقني لئن بالحق بعثك والذي:  وقال فراجعه « تطيقه ال كثير من
 بهدا واديدال  فندزل ، المديندة بها ضاقت حتى ، الدود ينمو كما فنمت ، انمال  فاتخذ ، له فدعا ، حقه
 إال الصدددلوات تدددرك حتدددى وكثدددرت نمدددت ثدددم ، سدددواهما مدددا ويتدددرك والعصدددر الظهدددر يصدددلي فجعدددل ،

 فقدال بخبره فأخبر ، عنه  اهلل رسول وسأل ، األخبار عن يسأل الركبان يتلقى وطفق.  الجمعة
 ثعلبدةب مدرا »:  وقدال رجلدين إليده فبعدث {ةل صدَدق أمدوالهم من خذ}: قوله فنزل « ثعلبة ويح يا »: 

 فدأنزل الصددقة يددفع فلدم ، الجزيدة أخدت أو جزية إال هذه ما:  لهما قال ذلك فعند « صدقاته فخذا
ددنْ  َوِمددْنُهمْ  }:  تعددالى اهلل  عليددده الرسددول فددأتى ، وكددذا كددذا فيددك أنددزل قدددد:  لدده فقيددل { اهلل عاهددد ما

 علددى التددراب حثدديي فجعددل ذلددك قبددول مددن منعنددي اهلل إن:  فقددال ، صدددقته يقبددل أن وسددأله السددام
  إلى فرجع « أطعتني فما لك قلت قد »:  والسام الصاة عليه فقال ، رأسه
 ثم السام عليه بالرسول اقتداء يقبلها فلم ، بصدقته بكر أبا أتى ثم.  اهلل رسول وقبض منزله

 
 
 ( .1310رقم-5/73)،وفاته بعد الثواب من اإلنسان يلحق َما باب صحيح مسلم، -1
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  (1). عثمان خافة في ثعلبة وهلك ، عثمان يقبلها لم ثم ، بكر بأبي اقتداء عمر ايقبله لم
 

 :عقاب البخالء
،ومن هدددذه الدددنعم التدددي كثيدددرة، ليشدددكره عليهدددالددده يتدددنعم بدددنعم خلدددق اهلل تعدددالى اإلنسدددان ، وجع      

دنيددا أسدددلها عليدده المددال، الددذي يعتبددر عصددب الحيدداة ، ويتسددارع عليدده كثيددر مددن الندداس مددن أجددل 
فانيدددة، فددددأمر اهلل تعددددالى أصددددحاب األمددددوال أن يتصددددقوا ويخرجددددوا مددددن هددددذا المددددال لمسددددتحقيه وأال 

 يكنزوه.
فبعضددهم يتصدددق ولدده األجددر العظدديم عنددد مددواله ، والددبعض اآلخددر يبخددل ومددن يبخددل فإنمددا يبخددل 

 على نفسه ، وقد جعل تعالى للبخاء أنواعال من العقوبات وهي كاآلتي:
 
 دة:المشقة والش -1
السددبب المباشددر فددي تزايددد الفقددراء والمسدداكين  مألنهدد ؛ وعددد اهلل الددبخاء بعديددد مددن العقوبددات      

دا} والمحتداجين فدي الدباد اإلسدامية فقدال تعدالى:  * ِباْلُحْسدَنى َوَكدذابَ  * َواْسدَتْغَنى َبِخدلَ  َمدن َوَأما
 .(11-8الليل/){َتَرداى ِإَذا َماُلهُ  َعْنهُ  ُيْغِني َوَما * ِلْلُعْسَرى َفَسُنَيسُِّرهُ 

  (2)وهي النار . فعاقب اهلل البخيل بأن سييسر له أسباب المشقة والشدة
فددي المقابددل وعددد تبددارك وتعددالى المتصدددقين بكددل وجددوه الخيددر مددن إعتدداق الرقدداب وفددك األسدددارى 

فإن اهلل تبارك ، نفال  أو واجبال  ذلك كان سواء بكر أبو يفعله كان كما عدوهم على المسلمين وتقوية
  (3).وليستمروا في تلك األفعال الجنة ليكافئهمأسباب الخير  للكرماء ييسر وتعالى

بدددإتاا أمدددوال الدددبخاء ، الدددذين يكندددزون أمدددوالهم ، ويجعلدددون الفقدددراء والمسددداكين  ووعدددد النبدددي 
 يسألون الناس وال يشفقون عليهم دون أدنى رحمة . 

 انَلكددم ِإال فيدده العبدداد يصددِبح يددوم مددن امدد" :قددال  النبِددي نأ عندده اهلل رضددي هريددرة يَأبدد عددن    
  (1)"فلاتل كلاممس َأعط اللهم اآلخر ويقول فلاخل قلامنف أعط اللهم اأحدهم فيقول ينزالن

 
( ماسسدددددة الكتدددددب الثقافيدددددة للطباعدددددة 138لبددددداب النقدددددول فدددددي أسدددددباب الندددددزول ،جدددددال الددددددين السددددديوطي)ص -1

 م .2002 -هد 1122والنشر،الطبعة األولى 
 ( .15/551) ،سيد طنطاوي،(،التفسير الوسيط30/115روح المعاني لأللوسي) :انظر -2
 .(31/155لرازي)الفخر ا ،الغيب مفاتيح و الكبير لتفسيرا :انظر -3
ا) َتَعاَلى اهللِ  َقْولِ  َبابُ  صحيح البخاري، -1 دا ِلْلُيْسَرى سُِّرهُ َفَسُنيَ  ِباْلُحْسَنى َوَصداقَ  َواتاَقى َأْعَطى َمنْ  َفَأما  َبِخدلَ  َمدنْ  َوَأما

ددددُرهُ  ِباْلُحْسددددَنى َوَكددددذابَ  َواْسددددَتْغَنى -2/83)َواْلُمْمِسددددكِ  اْلُمْنِفددددقِ  ِفددددى بابمسددددلم،(،1112رقددددم-2/115(،)ِلْلُعْسددددَرى َفَسُنَيسِّ
 .(2383رقم
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مدن فضدله ، كانوا فقراء فأاناهم اهلل تعالى  إسرائيلعن ثاثة رجال من بني  ا حدثنا النبي وكم
 سيبخلون ، فاختبرهم اهلل تعالى ، هل  سيحفظون هذه النعمة باإلنفاق أم 

لفضددل اهلل تعددالى علدديهم بالنعمددة ، ونجددح الثالددث  إنكارهمددااثنددان مددن خددال  االختبددارفرسددب فددي 
 ،عندما نسب الفضل لصاحب الفضل وهو اهلل سبحانه وتعالى.

 ِإسدددراِئيل نِددديب يفددد ةل ثاثددد ِإن يقدددول  اهلل رسدددول سدددِمع َأناددده عنددده اهلل يَ رضددد هَريدددرة أبدددي عدددن      
 ء  شدي َأي فقدال بدرصاألَ  ىفدأت كلدامل مِإلديه فبعدث همِلدييبت نأ لوج زع ِ هلل ابد ىوأعم وَأقرع َأبرص
( طديأعو ) يأعطفد عنده فدذهب فمسدحه قال الناس ِنير قذ قد حسن دلوج حَسن لون قال ِإليك َأحب
 ِإن كذلدد يفدد كشدد هددو رالبقدد قددال َأو بددلاإل قددال يددكِإل بُّ َأحدد المددال يُّ أَ  الفقدد نلاحسدد دلالددوج نلاحسدد نلددالو 
 اِفيهدد لددك كيبددار  فقددال عشددراء ةل اقددن يفددأعط رالبقدد راآلخدد وقددال لبدداإلِ  اَأحدددهم قددال قددرعواأل صبددر األ
 ِنيقددِذر  قددد( ينددع اهددذ) اهددذ ينددع بويددذه نحسدد ر  شددع قددال كيددِإل بُّ َأحدد ء  شددي َأيُّ  فقددال اأَلقددرع ىوأتدد
 اهفأعطدد قددال رالَبقدد قددال يددكِإل بَأحدد الالمدد يفددأ قددال نلاحسدد رلاشددع وأعِطددي فددذهب هسددحفم القدد اسالندد
 ِريبصد يِإلد اهلل دُّ يدر  قدال يدكَ ِإل بُّ َأحد ء  شدي َأيُّ  فقدال ىعمداأل ىَأتدو  اِفيهد لك باَركي وقال اماح ةبقر 
 اةل شد اهفَأعطد نمغدال قدال يدكِإل بُّ َأح الالم َأيُّ ف قال هر بص هِإلي اهلل دفر  هفمسح قال اسالن به ِصرأبف
 ِمددن ادو  اولهددذ بقددر مددن واد اوِلهددذ( اإِلبددل مددن) لِإبدد مددن ادو  الهددذ انكددف اهددذ دلددو و  هددذان يتأنفدد دلاالددو 

  مسكين رجل فقال وهيئته صورت يف برصاألَ  ىأت ِإنه مث( م  نا من) مالغن
 يذبالد كَألسدأ كبد مثد بداهلل ِإال اليدوم بداغ فدا( هِ سدفر  يفد الحبدال بده) يسدفر  يفد الالحب بي تقطاعت
 الحقدوق ِإن لده الفقد يسدفر  يفد( بده) هعليد  َأتبلد يدرلاعب والمدال الحسدن لددوالج الحسدن وناللد َأعطاك

 اِبر  ِلكد تِرثدو  دقدل فقدال اهللُ  فَأعطداك يدرلافق اسالند ركيقدذ َأبدرص تكدن مَألد فدكَأعر  يَأنكد له قالف ةير ثِ ك
 وهيَئتدده صددورته يفدد األقددرع ىوَأتدد كنددت امدد ىلددإِ  اهلل فصدديرك بلدداكاذ كنددت ِإن فقددال ر  كدداب عددن( اِبرلاكدد)

 امد ىِإلد اهلل ركيا فصد بلداكاذ كندت ِإن الفقد اهدذ يدهعل در  امد مثدل عليده دا فدر  الهدذ الق ام مثل له فقال
 بده) يفر سد يفد الِحبدال بِدي وتقطعدت سدبيل وابدن مسكين رجل الفق صورته يف ىعماأل ىوَأت نتك

 يفد اِبهد َأتَبلاد  شداة بصدرك عليدك رد الادِذيب َأسدَألك بدك ثدم اهللبد ِإال اليوم باغ فا( سفره يف الِحبال
 اليدوم أجهددك ال اهللِ فدو  شدئت امد فخدذ يأاندان فقدد يدرلاوفق ِريبصد اهلل فرد ىَأعم كنت قد فقال ِريسف

 عندددك اهلل رضدددي فقدددد ابتِليدددتم افإنامددد كالدددم أمسدددك فقدددال ِ هلل أخذتددده( لشددديء اليدددوم أحمددددك ال)بشددديء
  (1)"صاحبيك ىعل وسخط

 
صدددددحيح ،  (3161رقدددددم-1/171)سدددددرائيلإِ  يبنددددد يفددددد وأقدددددرع ىوأعمددددد أبدددددرص ِديثحددددد بدددددابصدددددحيح البخاري، -1

 .(7620رقم-8/213)،مسلم
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 سيطوقون بالنار يوم القيامة: -2
 عن بخلهم بخاء وهي النار ، لعلهم يتراجعونوهو من أقصى العقوبات التي وعد اهلل بها ال      
هم لدم يحصددلوا عليدده مددن شددجاعتهم أو مدن ذكددائهم ولكندده مددن فضددل اهلل ذلك المددال الددذي بحددوزتفد ،

 ُهوَ  َبلْ  َخْيرلا لاُهمْ  ُهوَ  َفْضِلهِ  اللاُه ِمن آَتاُهمُ  ِبَما َيْبَخُلونَ  الاِذينَ  َواَل َيْحَسَبنا }ياتيه من يشاء فقال تعالى:

ُقونَ  لاُهمْ  َشر    {َخِبيدر   َتْعَملُدونَ  َواللادُه ِبَمدا َواأَلْرضِ  السادَماَواتِ  ِميدَراثُ  َمدِة َوِللّدهِ اْلِقَيا َيْومَ  ِبهِ  َبِخُلواْ  َما َسُيَطوا

 (180 آل عمران/)
المال الذي يعطيه اهلل للعبد إما أن يكون نعمة له ، أو يكون نقمدة عليده ، فدإن اسدتخدم المدال فدي 

خيددر، ين وفددي طددرق الجددل علددى الفقددراء والمحتدداجطاعددة اهلل تعددالى ، وأنفقدده كمددا يرضددي ربدده عددز و 
والبركة في الحياة الدنيا ، أما إن  ، ويكون له األجر العظيم يوم القيامة ، كان ذلك المال نعمة له

استخدم هذا المال في معصية اهلل تعالى ، وبقي يكنز المال والذهب دون إنفاقده علدى مسدتحقيه ، 
يوم القيام كما ذكرت اآلية القرآنية فيكون ذلك نقمة عليه ، وذلك من خال نزع البركة منه وعقابه 

ال تتوهمدددوا وتعتقددددوا أن بخلكدددم سددديكون خيدددرال لكدددم وذلدددك بزيدددادة هدددذا المدددال ، إنمدددا . فقدددال اهلل لهدددم 
  (1)سيكون شرال عليكم من خال نزع البركة منه وعقابكم الذي ينتظركم يوم القيامة .

 
 ثالثاا: الذي يتبع صدقته بالمن واألذى:

 لثالددث مددن الندداس ، نجددده يسددخى ويتبددرع للمحتدداجين ، ولكددن ال أجددر لدده عنددد اهللالصددنا ا      
 الَ  اللادِه ثُدما  َسدِبيلِ  َأْمدَواَلُهْم ِفدي ُينِفقُدونَ  الادِذينَ }ألنده يتبدع صددقته بدالمن واألذى لقولده تعدالى:تعدالى ، 
 (262 البقرة/) {َيْحَزُنونَ  ُهمْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َخْوا   َوالَ  َربِِّهمْ  ِعندَ  لاُهْم َأْجُرُهمْ  َأذلى َوالَ  َمناا َأنَفُقواُ  َما ُيْتِبُعونَ 

من الناس من ينفق في سبيل اهلل على مستحقيها ، ولكنه بصدقته يمن علدى المتصددق وذلدك مدن 
خددال ذكددر صدددقته عنددد الندداس مددن بدداب تفضدديله عليدده بصدددقته ، وال يكتفددي بددذلك ياذيدده بالكلمددة 

نهددى عندده القددرآن الكددريم وذمدده ، بددل وعددد كددل مسددلم ال يتبددع صدددقته بددالمن والفعددل ، وهددذا األمددر 
 (2)واألذى باألجر والثواب العظيم يوم القيامة ، وال هم يحزنون على ما خلفوا من أمر الدنيا .

فجدداء القددرآن الكددريم لدديعلم المددامنين ، أن الكلمددة الطيبددة مددع المحتدداجين أفضددل وخيددر مددن الصدددقة 
هانة فقال تعالىالتي تعطى وتتبع ب َواللادُه  َيْتَبُعهَدآ َأذلى َصَدَقة   مِّن َخْير   َوَمْغِفَرة   ماْعُروا   َقْول  }: أذية واه

 (263)البقرة/{َحِليم َاِني  
 
 .(1/185) ،، للفخر الرازي الغيب مفاتيح و الكبير التفسير :انظر -1
 هد.1330اسطنبول -عثمانية(،المطبعة ال2/71)البرسوي، حقي روح البيان،إسماعيل تفسير -2
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وتقددوم ولددذا جدداء مددن فوائددد الصدددقة أنهددا تغسددل أحقدداد القلددوب ، وتجمعهددا علددى المحبددة واإلخدداء ، 
على ربط الغني بالفقير من خال االحترام المتبادل بينهما ، وتقدير الفقير للغندي ، هدذا إن كاندت 

 الصدقة فيها إخاص واحترام للفقير.
قة يتبعها أذى واهانة للفقير، فتعمل على زرع الحقدد والبغضداء فدي نفدس أما إن كانت الصد      

ه ند. ألن اإلهانة تكسدر نفوسدهم مدع انكسدارها بفقدرهم ، وهدذا مدا نهدى ع وقلوب الفقراء والمحتاجين
 القرآن الكريم .

 ثددم جدداءت السددنة النبويددة ، لتضددع حدددالُ  للمنددان ، فعاقبتدده بشدددة ، ليرتدددع العبدداد عددن إيددذاء      
أصحاب الحاجات، فهم أناس انكسدرت نفوسدهم إمدا مدن فقدر أو إعاقدة ، فاألجددر علدى المسدلم أن 

 اهلل رسدول قدال :قال ذر يأب عن. فيلين معهم الجانب ويتكلم الكلمة الطيبة ، بدل اإلهانة واألذية 
: "المندان ألديم عدذاب ولهدم همييدزك وال ِإلديهم نظدري وال القيامة يوم وجل عز اهلل يكِلمهم ال ثاثة 
 (1)"الكاذب ِبالحلا سلعته والمنفق إزاره والمسبل ىأعط ابم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(21105-35/320( ، مسند اإلمام أحمد)2356رقم-3/61سنن النسائي،باب المنان بما أعطى) -1
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 الباب الثاني
 رعاية أصحاب الحاجات الطارئة

 
 ويتكون من فصلين :

 
 

 ابتتن الستتبيل والرقيتتق والستتفيه مفهتتومالفصللا الل وا   
 .وعناية القرآن بهم واألسير
 
 

الجرائم،)تعريفهتا ، أحكامهتا ،عالقتهتا الفصا الثل  ي   
 .، طرق عالجها( بذوي االحتياجات الخاصة
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 الفصل األول

  مفهوم ابن السبيل والرقيق والسفيه
 .بهموعناية القرآن الكريم    واألسير

 
 ويتكون من مبحثين:

 
 

 واألسير تعريف ابن السبيل والرقيق والسفيه  ث ا وامبحال
 .لغة واصطالحاا 

 
 

 .مظاهر عناية القرآن الكريم بهم  مبحث الث  يال
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 الفصل األول
 وحقوقهم ورعاية القرآن لهمابن السبيل والرقيق والسفيه  مفهوم

 
اجات ونخص بالذكر المتصفح آليات للقرآن الكريم يجد مدى االهتمام العظيم بأصحاب الح      

ر هدددذا االهتمدددام ليظهددد لدددذا خدددص القدددرآن الكدددريم لهدددم مكاندددة عظيمدددة ،ابدددن السدددبيل والرقيدددق والسدددفيه
ابن السبيل مثال الذي انقطعدت بده السدبل وضداقت عليده الددنيا بمدا رحبدت ، الواضح عن ايرهم ، 

مده ويحدث النداس علدى لمن يذهب، فقام القرآن العظديم ليحمدل هلم يجد له ملجأ إلى اهلل تعالى  إذا
 الوقوا بجانبه، بل جعلت الشريعة اإلسامية له نصيبال من الزكاة.

 ال يستطيعونو أصحاب النفوذ واألموال، طيلة القرون السابقة مضطهدين من أما العبيد الذين بقوا 
ليخددرجهم مددن ذلددك الظلددم ممارسددة أي حددق لهددم ، ألنهددم ال يملكددون كامددل حريدداتهم، فجدداء اإلسددام 

جعددل ، كمددا لتحريددرهم وحفددظ حقددوقهم عديدددة وضددع طرقددال وقددع علدديهم مددن جانددب البشددرية، لي لددذيا
  *اْلَعَقَبدةُ  َما َأْدَراكَ  َوَما}لقوله تعالى: من خال عتقه من النار القرآن الكريم ثوابال لكل من فك عبدال 

أو  كدددان حدددرال  بشدددرالقدددرآن التقدددوى ميزاندددال لألفضدددلية بدددين ال وضدددع بدددل،(13-12)البلدددد/{َرَقَبدددة   فَدددكُّ 
 .(13)الحجرات/{َأْتَقاُكمْ  اللاهِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنا }:لقوله تعالى ،رجال كان أم امرأة،عبدال 

لكدون ، وال يسدتطيعون ألنهدم ضدعفاء ال يسدتطيعون التصدرا بمدا يم كما لم يهمل جانب السدفهاء؛
ويحمديهم ليأخذ بهم إلى بر األمان، ون حياتهم، فقام القرآن الكريم بالوقوا بجانبهم، أن يديروا شا 

 من الذئاب البشرية التي تترصد بهم ليل نهار ،فيستغلوا ضعفهم لينهبوا ما يستطيعوا نهبه .
أمدددا األسدددرى الدددذين يعتبدددرون مدددن الحلقدددات الضدددعيفة أمدددام األصدددناا األخدددرى، وضدددع لهدددم القدددرآن 

 اهتمامال واضحال بين دفتيه، ليشعرهم بالدفئ والحنان.
ليتنعموا بنسيم  بالحديث عن األسرى والحث على فك أسرهمآخر ملئت السنة النبوية  من جانب

 فكوا" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال عنه اهلل رضي موسى أبي عن .الحرية كغيرهم 
  (1.)"المريض وعودوا الجائع وأطعموا األسير( أي) يعني العاني

 
 
 (.3016رقم-1/68،)األسير فكاك باب صحيح البخاري، -1
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 لغة واصطاحال : واألسير تعريا ابن السبيل والرقيق والسفيه المبحث األول :
 وفيه ثاثة مطالب :

 تعريا ابن السبيل لغة واصطاحال : المطلب األول :   
 كلمة سبيل تأتي لها عدة معاني منها : لغة:سبيل 

 بمعنى الطريق:  -1
،  لقولده  إليده دعدا الدذي الهددى طريدق اهلل وسدبيل، وياندث كريدذ منده وضدح ومدا الطريق (السبيل)

ا  َ إِن}:تعالى وِ َسبِيلَ يََر   ش  ا َسبِيلَ َ إِن َسبِيل  يَت ِخُذ هُ لَ الرُّ  (116)األعدراا/{َسبِيل  يَت ِخُذ هُ ال َغ   يََر  
 (108)يوسدا/{اتاَبَعنِدي َوَمدنِ  َأَنداْ  َبِصديَرة   لَدىاللادِه عَ  ِإلَدى َأْدُعدو َهددِذِه َسدِبيِلي ُقدلْ }قولده تعدالى: وفيه.فذكر
 وقيدل(  ُسدْبل  )  و(  ُسدُبل  )  التدذكير وعلدى عندوق قدالوا كمدا(  ُسدُبول  )  التأنيدث على والجمع .فأنث

 .ماله عن انقطع من اآلية في السبيل بابن والمراد قالوا به لتلبسه السبيل ابن للمسافر
 :الجهاد وكل فعل خير -2

 سدبيل مدن فهدو الخيدر مدن بده اهلل أمدر مدا وكدل الجهداد فدي أي اهلل سدبيل في وأنفقوا وجل عز قوله
 عقد على فيه يقاتل الذي السبيل ألنه أكثر الجهاد في السبيل واستعمل اهلل إلى الطرق من أي اهلل

 وكدل هسدهم مدن فيعطدى مغزاه يبلغه ما يجد وال الغزو يريد الذي به أريد اهلل سبيل في وقوله الدين
ذا اهلل سددبيل فددي داخددل فهددو بددر وهددو وجددل عددز اهلل بدده أريددد سددبيل  وسددبل لدده عقدددة الرجددل حددبس واه
 .وايرهم والمجاهد والفقير السبيل ابن منه يعطى الخير سبيل سبل بما يسلك فإنه التها أو ثمرها

 . أرخاه الستر َأْسَبلَ  أرخى وأنزل: -3
 .صبه الماء الرجل َأْسَبلَ  :صب الماء -1
  (1).أخرج الزرع َسْنَبلَ  خروج الزرع: -5

   اصطالحاا:ابن السبيل 
  (2). "بلده إلى يوصله ما فيعطى نفقته فرات قد الذي المجتاز المسافر هو"قال ابن كثير: 
 (3)". به انُقِطع قد سفرلا المجتازهو  قال الطبري: "
 (1)"ماله ىإل الوصول فيه له يتيسر ال سفر في بلده عن المنقطع هوقال رضى: "

 
  
 
 (.1/265( ، المصباح المنير، الفيومي )3/1530لسان العرب،ابن منظور،) :انظر -1
 (.2/11تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،) -2
 (13/560،الطبري،)القرآن تأويل في البيان جامع -3
 (11/55،محمد رشيد رضا،)(المنار تفسير) الحكيم القرآن تفسير -1
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  (1).ونظائره ووطنه أهله عن انقطع الذي مسافرهوالقال ابن القيم: "
فقددانها فيعطدى انقطعت به السبل وفرغ منه المدال إمدا بالسدرقة أو  المسافر الذييرى الباحث أنه :
  على قدر الحاجة.

 
 لغة واصطاحال : )العبيد(تعريا الرقيق المطلب الثاني :

 لغة:الرق 
 :الرقيقأوالا:

 قولدده ومندده رقيددق جلددد وهددو فيدده يكتددب مددا بددالفتح الددراقّ  و العبوديددة ووهدد الملددك مددن بالكسددر الددرِّقُّ "
نُشكر  َرق  ِْ }تعالى  .( 3الطور/){م 

 ترِقيدق و ِقيقاتر  رققه و ايره هُ أرق و رقة بالكسر قير  الشيء رق وقد والثخين الغليظ ضد الراِقيق و
 َأَرقاددهُ  و مملوكده واسددترق اسدتغلظ دضدد الشديء اسددَتَرقا  و قلبده لدده رق أي لده قاددقَ تر  و تحسدينه الكدام
 منه رق ما القاا وتشديد الميم بفتح البطن َمَراقُّ  و وجمع واحد المملوك الراِقيقُ  و أعتقه ضد وهو
  أي منه تألأل ما السحاب َرْقراقُ  و ولمع تألأل الشيء َتَرْقَرقَ  و له واحد وال والن
 (2). "وذهب جاء أي فَتَرْقَرقَ  الماء قَ َرْقرَ  و َرْقَراق   فهو تأللا شيء وكل وذهب جاء
 

 :  العبد ثانياا:
 األصدل فدي هدو :سديبويه قدال الحر خاا المملوك والعبد، رقيقال  أو كان حرال  اإلنسان يطلق على"

 وكليددب كلدب مثدل وعبيدد أعبددد والجمدع،  األسدماء اسدتعمال اسدتعمل ولكندده ، عبدد رجدل قدالوا صدفة
 .أعبد جمع وأعابد،  وسقا سقا مثل وعبد وعباد ،عزيز جمع وهو

 في ُوِلُدوا اّلذي الَعِبيدَ :  بالِعِبداى بعُضهم وَخصا  . الجْمع جْمعُ  فهو ، َمْعَبدة   جْمعَ  جعَله من ومنهم
 .َعْبَدة واألُنَثى.  الِمْلك

 فدددي َأي ، ُتْعِبيددددة ابدددنَ  تعبيددددة   ، الُعُبوِديادددةِ  فدددي ُوِلدددُدوا الدددذين الَعِبيددددِ  جماعدددةُ :  الِعبِدددداى:  اللايدددث وقدددال
 آَباِئهِ  ِإلى الُعُبوِدياةِ 

 ِعَباُده َأي ، الّلهِ  ِعِبداى هاالءِ :يقالومن الخطأ أن 
 والتذلل الخضوع العبودية وأصل والعبدية والعبودية العبودة بين عبد فان ويقال

 
 
 .(1/1661،ابن قيم الجوزية،)الفوائد بدائع -1
 ( .267)ص،الرازيمختار الصحاح ،  -2
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 اهلل وتعبددد كالعبدد صديره وأعبددده وعبدده الرجدل وتعبدد،  إيدداه ملكده عبددا وعبوديدة وأعبددده عبدودة عبدد
 (1).استعبده أي بالطاعة العبد

 :  قوله في مخَتِصرال  الجموعَ  هذه جمع ماِلك   بنُ  الشيخ جاء في تاج العروس أن وقد"
  وَأْعَبد   ، َعْبد   جْمع ، َعِبيد   ، ِعباد   
،  َتُمدددددّ  َأن ِشددددئتَ  إنْ  وامددددُددِ  الِعبِددددداى كددددَذاكَ ،  ُعْبددددَدن   كددددذاِلك،  ُعُبدددددْ  ، َمْعَبددددَدة   ، َمُعبددددوداءُ  ، دُ َأعابِدددد 

 ، ُعُبدود   ، َأْعَبداد   ِزيددَ  وقدد:  فقدال ، الُجَمدانِ  لُعقُدود َشدْرِحهِ  َأّولِ  فدي السُّدويطيُّ  الجدالُ  عليه واسَتدركَ 
  (2). " َبْعَدَها ُثماتَ  َعُبُدون ، وَأْعِبدة  ،  َتُشدْ  ِإن ِبداانُ والعِ  ، ِبَفْتح   وَخفِّاْ  ، ِعِبداة  

والناظر في التعريفين اللغوويين ، يجد أن بينهما قاسم مشترك وهدو الضدعا ، فدالرقيق ضدعيا ، 
 ألن العبد مملوك للغير فهو ضعيا . ؛وكذا العبيد

 
 اصطالحاا:الرقيق 

  (3)حرب .هي كل امرأة ملكت بالسبي ، من خال ال
 ( 1.)"مشروعة حرب في ُأسروا الذين قال الشعراوي:"

يددرى الباحددث : كددل إنسددان ُمِلددك بالسددبي خددال الحددرب أو قطدداع طريددق أو ايرهددا، فيصددبح ملكددال 
 لسيده حتى يعتقه.

 هل يوجد اليوم رقيق.
 كفددار،ال علديهم اجتدرأ وقدد خنددوع، فدي اآلن المسدلمين ألن اليمدين؛ لملددك اآلن مصددر هنداك يعدد لدم

 هنداك تعد ولم. إسامية أرض لحماية ليقفوا المسلمون هبّ  وما. دولهم من دوال يقتطعون وصاروا
  (5).أسرى فيه يكون بحيث وكفار، مسلمين بين حرب

أما ما يحصل في بعض البلدان العربيدة مدن اقتنداء واسدتئجار الخادمدات ، فهدن ال يددخلن فدي فقده 
  يجوز للرجل أن يختلي بها لوحده، ومن يفعل يقع باإلثم .ملك اليمين ، بل يعتبرن أجنبيات ال

 اليددوم فدديكم مقددامي  اهلل رسددول فينددا قددام: فقددال بالجابيددة عمددر خطبنددا: قددال سددمرة بددن جددابر عددنف
  الشهادة على الرجل يشهد حتى الكذب يفشو ثم ، يلونهم الذين ثم أصحابي، إلى أحسنوا: " فقال
 
بيدديمحمدد مرتضدى ا،مدن جدواهر القاموس تاج العروس ،( 3/2776لسان العرب،ابن منظور) -1  (.8/327)،لزا

 م .1551-هد1111مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية 
بيدي مرتضى محّمد ، القاموس جواهر من العروس تاج -2  ( .8/325،) الزا
 (.3/310ابن كثير ،)تفسير القرآن العظيم، -3
 (.1282)تفسير الشعراوي، -1
 .(2007)صالمرجع السابق،نفس  -5
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 فدددإن الجماعدددة، فليلدددزم الجندددة بحبوحدددة أراد فمدددن يسدددألها، ال اليمدددين علدددى يحلدددا وحتدددى يسدددألها، ال
 ثالثهما الشيطان فإن بالمرأة، أحدكم يخلون ال أال أبعد االثنين من وهو الواحد مع الشيطان

  (1)." مامن فهو سيئته وساءته حسنته سرته ومن
ظداهرة التدي نتحدث عن العبيد وقد حدررهم اهلل تعدالى وقدد أنهدى اإلسدام هدذه ال قد يقول قائل لماذا

، فقدد  ا لماذا نفدرد لهدم زاويدة مدن الحدديث لنتحددث عدنهممن الزمان . أمّ  عانت منها اإلنسانية فترة
فنريد أن نستعرض كيا كان أجبت عن جزءل من الساال ، فهي حالة إنسانية عانت منها البشرية 

 . لمت من جانب بعض شرائح المجتمعسام مع هذه الطبقة التي ظُ تعامل اإل
ن نتحدددث  كيددا تعامددل ايددر المسددلمين مددع هددذه الشددريحة وتعامددل اإلسددام والقددرآن الكددريم وقبددل أ

لك إلدددى تعامدددل ايدددر المسدددلمين معهدددم . ال بدددد لندددا أوالل أن نتعدددرا علدددى أسدددباب الدددرق ، لنصدددل بدددذ
 معهم.

 
 أوالا: أسباب الرق :

د عاندددت البشدددرية فدددي الدددزمن الماضدددي مدددن قضدددية الرقيدددق والتدددي أرقدددت مضددداجعهم وخاصدددة لقددد    
لدذا ، القبائل الضعيفة ،التي ال تقوى الدفاع على أفراد قبيلتها من نساء وأطفال فيطمع الكثيدر فديهم

   كان السترقاق الناس أسباب متعددة منها:
ال فددي وجددود هددذه الظدداهرة ، فاألسددير الحددروب التددي كانددت تدددور بددين القبائددل كانددت عددامال مهمدد -1

بدالل من أسدره فيأكدل ويشدرب ويكدون عالدة علدى القبيلدة ، فاسدتغلوه فدي أعمدالهم ، فيسدتفيدوا منده ، 
كمددا يعمددل علددى تنميددة االقتصدداد مددن خددال البيددع والشددراء ، فيصددبح بعددد ذلددك الددرق نظامددال قانونيددال 

 وأداة لتنمية رأس المال .
شهوة االستعباد للناس ، فينظرون إلدى أنهدم األقويداء وايدرهم األضدعا  أعظم األسباب وأكثره -2

 ، والقوي يستعبد الضعيا ، كما كانوا يهدفون من وراء ذلك إذالل األشراا والكبراء.
 استغال الرقيق في الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة وايرها من الجرائم . -3
ويحصددونها ، فهدذا عمدال مجهددال ومتعبدال لهدم ، كما كان لألحدرار مدن النداس أراض يزرعونهدا  -1

 الحقول والمزارع واإلقامة فيها .فكان االسترقاق للناس والشعوب للعمل في األراضي و 
بسددبب الفقددر الشددديد الددذي ظهددر فددي طبقددة األحددرار ، ممددا أدى إلددى قيددام بعددض ببيددع نفسدده أو  -5

 المال .  ، ليجنوا من وراء ذلك  أحد أوالده، فاسترقهم المشترون
 
مسددددددند عمددددددر بددددددن ( ، مسددددددند اإلمددددددام أحمد،5177رقددددددم-8/281)،بددددددالمرأة الرجددددددل خلددددددوة بابسددددددنن النسددددددائي، -1

 (.115رقم-1/265)الخطاب،
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يدن ولدم يسدتطع سدداده ، يسدترقهم المددينون . وكددذا قدانون القبيلدة ، كدل مدن عليده دَ كمدا قضدى  -6
الجتمددداعي والسياسدددي نظدددام اخدددل بالقدددانون باسدددترقاق كدددل مدددن يرتكدددب أفعددداالل مدددن شدددأنها تالقضدددى 
 (1)للدولة.

}فدي جلدب األمدوال مدن خدال اكدراههن علدى البغداء كمدا قدال تعدالى: اإلمداءكانوا يستخدمون  -7
نلا َأَرْدنَ  ِإنْ  اْلِبَغاء َعَلى َفَتَياِتُكمْ  َوال ُتْكِرُهوا  ِمن اللاهَ  َفِإنا  ُيْكِرههُّنا  َوَمن اْلَحَياِة الدُّْنَيا َعَرَض  لَِّتْبَتُغوا َتَحصُّ

 .(33)النور/{ راِحيم   َاُفور   ِإْكَراِهِهنا  َبْعدِ 
مددددن خددددال األسددددباب السددددابقة يددددرى الباحددددث أن سددددبب الددددرق يكمددددن فددددي حددددبهم السددددتعباد الندددداس، 

 واستخدامهم في األعمال الدنيوية خيرال كان أو شرال.
 

 :تعامل غير المسلمين مع الرقيق :ثانيا
عن البشدر  مغايرال  يعتبرونهم صنفال من الذل واإلهانة  قيق في ظل الكفر أصنافال لقد عانى الر       

ل اير المسدلمين لوجددناه في التعامل ولو سلطنا الضوء على التعامل الذي كان يراه الرقيق في ظ
 مأساويال.

اع فددالعرب فددي الجاهليددة كددانوا يددذلون العبيددد مددن خددال ضددربهم والتجددار بهددم علددى أنهددم سددلعة تبدد
 إذ - وسددلم عليدده اهلل صددلى الرسددول صددحابة مددن لألحددرار التعددرض تخدداا قددريش ألنشددترى ، وت

 إذ صدبا؛ علديهم ُيَصدبُّ  العدذاب كدان فقدد والمستضدعفون العبيدد أهلهم،أما اضب من تخشى كانت
 األرت بدن وخباب رباح بن بال مع فعلوا هكذا..  األذى عنهم يدفع أو يحميهم من هناك يكن لم

 والشراب الطعام من مغلق،وحرموه مكان في حبسوه - مثا فبال . وايرهم ياسر بن عمار وأسرة
"  بالحق،فأخدذه وتمسكا صابة أكثر وجدوه دينه،ولكنهم عن الضغط تحت يتراجع قد أنه ظانين ،

   وازداد الشمس حرارة اشتدت وقد ، الصحراء إلى"  خلا بن أمية
 ال دينه،وبال عن يتخل لم إن بالموت كبيرة،وهدده صخرة صدره على فألقاه،وجعل الرمال، لهيب
 تتقدي أال :أميدة القاسدي،فيخاطب المشدهد هدذا فيرى بكر أبو به ويمر"..  أحد  ..  أحد  :" سوى يقول
 . ترى مما فأنقذه أفسدته أنت: خاطئة دنيوية بحسبة ُأَمّية فأجابه متى؟ إلى المسكين؟ هذا فى اهلل

 . اهلل سبيل في قهوأعت ، باال بكر أبو فاشترى
 .(العبيد إناث) اإلماء تعذيب في أياديهم فأخذت ، المشركين نفوس من والخجل الحياء وانعدم

 
الددددرق ماضددددديه  ،( 11م)ص2001نظددددام الددددرق فددددي االسددددام،عبد اهلل علددددوان، دار السددددام،الطبعة الخامسددددة  -1

 .(16أحمد مشاري العدواني .)صم بإشراا 1578وحاضره،عبد السام الترمانيني،صدرت السلسلة يناير 
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 أن بإحدداهن التعدذيب بلد  أعماهم،وقدد الغديظ أن هدذا،إال مدن تمدنعهم الجاهلية في تقاليدهم وكانت
 . اهلل لوجه وأعتقها فاشتراها ذهب بهذا بكر أبو سمع بصرها،فلما فقدت
 خدمتدده،ثم لددىع يقدددرون ال ضددعفاء عبيدددا ابندده يشددترى أن يعجبدده لددم الصددّديق والددد قحافددة أبددا لكددن
 .المشركين أذى بهم ويتقى لخدمته يصلحون أقوياء عبيد بشراء فيعتقهم،فنصحه يعودَ 
 هلل أريدد مدا أريدد إنمدا إندي أبدت يدا: " عنده اداب الدذي العميق المعنى ذلك ألبيه بكر أبو يبين وهنا
   (1)." وجل عز
ر علديهم دِّ ، مدن أجدل أن تُدالفتيات على الزندا  كرهونيُ  أن العرببكفار  حتى وصل المطاا      

 َفَتَيداِتُكمْ  َوال ُتْكِرُهدوا}ال هدذا الفعدل الشدنيع فقدال تعدالى:أمواالل كثيرة فجاء القرآن الكدريم محدذرال ومحرمد

دنلا َأَرْدنَ  ِإنْ  اْلِبَغداء َعلَدى  ِإْكدَراِهِهنا  َبْعددِ  ِمدن اللادهَ  فَدِإنا  ُيْكدِرههُّنا  َوَمدن اْلَحَيداِة الددُّْنَيا َعدَرَض  لَِّتْبَتُغدوا َتَحصُّ

 (33 النور/) {راِحيم   َاُفور  
 َسدديَكةمُ  اهددل القددي لولسدد نابدد ى  ُأبدد نبدد اهلل عبدددل ةيددجار  أنوقددد جدداء فددي سددبب نددزول اآليددة الكددريم ، 

 ُتْكِرُهددوا َوالَ }اهلل لَ فدَأنز   بِددىالن ىإلد كذلدد اشدكتف ىندالز  ىعلدد امديكرُهه فكددان ُأَميمدة الهدد اليقد ىر وأخد
  (2).{اْلِبَغاءِ  َعَلى َفَتَياِتُكمْ 

معتددالل، أمدا  يعاقب عقابال في المرة األولى  أما في باد فارس إذا ارتكب الرقيق خطأ أو ذنبال       
د تصل العقوبة إلدى قتلده ، وفدي ل قالثانية ، فلسيده أن يعاقبه كما يريد حتى قي إن أخطأ في المرة

علدى كثيدر  التدي كرمهدا اهلل تعدالى وفضدلها  نهذا شدة في المهاندة ، وعددم اإلكتدراث بدنفس اإلنسدا
مدن هدو ايددر فارسدي علدى أندده عبدد مملدوك لهددم، وال  ينظدرون إلدى كددل ممدن خلدق. وكدأن األكاسددرة

 حق له في أي شيء سوا الطعام والشراب كأي حيوان .
 أما نظرة فاسفة اليونان للرقيق كانت اريبة جدال ،فكان أفاطون يرى أن العبيد ال       
ه حون ألن يكوندددوا مدددواطنين، وعلددديهم فقدددط لدددزوم الطاعدددة العميددداء لسدددادتهم أحدددرار أثيندددا ، هدددذيصدددل

 إليها أفاطون التي كان ثاثة أرباع أهلها عبيد . المدينة الفاضلة التي كان يدعو
كما أن تاريخ العبودية في الرومان كان صفحات حالكة مدن السدواد فدي سدجل الدرق، فكدان الرقيدق 

ة ، وكدددان الراادددب علدددى حجدددر فدددي السدددوق، ويددددلل عليددده البدددائع، ويبددداع بالمزايددددفدددي عهددددهم يقدددا 
 راية العبد وهو عريان لمعرفة ما به من عيوب . انال بالشراء يطلب أحي

 د الخلقياعن الذميمات ، ولذلك انتشر الفس بيعون الجواري الجميات بثمن اال  كما كانوا ي
 
-بهاني -المعمور دار (الناشر8، )صالشحود نايا بن ليع ،الراشدين الخلفاء حياة في الخاصة -1

 .هد 1130-م 2005 ماليزيا،الطبعة األولى
 نزول أسباب، (7738رقم-8/211،)اْلِبَغاءِ  َعَلى َفَتَياِتُكمْ  ُتْكِرُهوا َوالَ ) َتَعاَلى َقْوِلهِ  فيصحيح مسلم،باب  -2

 (.1/326،الواحدي،)القرآن
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 يد كامل التصرا في عبده ، كما لو كان معه حيوان.والرذيلة في روما . كما كان للس
إن قتل عبده ، فكانوا يعتبرونهم أشياءل وليس بشرال ذوي أرواح كما لم يكن هناك قانونال رادعال للسيد 

 وأنفس .
ولم تكدن القدرون الوسدطى أفضدل حداالل مدن ايرهدا، فكدان األلمدان يعداملون الرقيدق أقصدى معاملدة، 

، وفقدددت ذا تزوجددت حددرة رقيقددال أصددبحت رقيقددة نبيددة صددار رقيقددال مثلهددا ،واه فددإذا تددزوج حددر رقيقددة أج
 الحرية التي كانت تتمتع بها.

 (1).تزوجت رقيقال حكم عليها باإلعدامكانت الحرة إذا (أحد أقاليم إيطاليا الشمالية)لمباردياوفي 
 

  الرقيق: تعامل القرآن الكريم مع
لم يفرق بين أسود وأبديض ، وعبدد جميع الناس، اته على والرحمة بين طي الكريم جاء القرآن      
 اللادهِ  ِعنددَ  َأْكدَرَمُكمْ  ِإنا }فكلهدم عندد اهلل تعدالى سدواء ال  يتفاضدلون إال بدالتقوى لقولده تعدالى:حدر، و 

 .(13)الحجرات/{َأْتَقاُكمْ 
، مدنهم بدال اإلسدام مدن شدأنهم وأعدزهم  بل رفدع رد اإلسام الذل والمهانة ألحد من البشر ، لم يُ 

 ال لرسول اهلل وماذن بين قومه في الجاهلية كان عبدا ذليال ، وفي اإلسام أصبح سيدال  بن رباح
أهدتده و  لدد زوجدة النبدي فاشدترته خديجدة بندت خوي د بن حارثة الدذي بيدع فدي األسدواق، وذلك زي

اقي الصحابة الكرام رضي اهلل تعالى عنه ومع ب كان تعامل الرسول الكريم مع زيد هكذا،  إليه 
 .الذين كانوا مستضعفين في الجاهلية فأعزهم اهلل تعالى باإلسام

 عليه  والديه لوعة إليه ونقلوا مكة، في بزيدالحي  مواسم أحد في حارثة قبيلة من فرن التقى
 " : قومه من للحّجاج وقال وأبيه، ألمه وشوقه وحنانه سامه زيد وحّملهم ،قياهلُ ومدى شوقهم لِ 

 . "والد أكرم مع هنا أني أبي وار خبأ
 يا"  :له قاال التقوا به ولما ، نه، وعن النبي فعندما علم والد زيد باألمر أسرع إلى مكة يسأل ع

  علينا فامنن ولدنا، في جئناك ،األسير وتطعمون العاني، تفكون حرم، أهل أنتم ، المطلب عبد بن
 ".فدائه في وأحسن

ديدده فيدده ، فددا يريددد أن يحددرمهم مددن ولدددهم ، وفددي نفددس الوقددت يعلددم يعلددم حددق وال فكددان النبددي 
 . النبي الكريم مدى تعلق زيد به 

 
 
اإلسام محرر العبيد التاريخ األسود للرق في الغرب،حمدي شفيق ، خاص لموقع المنشداوي للدراسدات  :انظر -1

 ( بتصرا .11-7والبحوث )ص
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 مدا فدواهلل اختدارني وان ،فدداء بغيدر لكم فهو اختاركم فان ه،وخّيرو  زيدا، ادعوا" :والد زيد حارثة قال
 ."فداء اختارني من على أختار بالذي أنا

 :وقال السماح هذا كل يتوقع يكن لم الذي حارثة وجه وتهلل
ألندده يعلددم علددم اليقددين أن زيددددال  األمددر، وتحدددث حارثددة بهددذا "النصددا عددن وزدتنددا أنصددفتنا، لقددد" 

 رهما على الرق والعبودية.عندما يرى والديه سيختا
 :سأله جاء ولما زيد، إلى  النبي بعث ثم
 .عّمي وهذا ، أبي هذا.. نعم: زيد قال ؟"هاالء تعرا هل" 

 به وبوالديه. ، وخيره  لحارثة قاله ما  الرسول عليه وأعاد
  "والعم األب أنت أحدا، عليك أختار بالذي أنا ما"  :زيد قال وهنا 

 حيدث الكعبدة، فنداء الدى بده وخدرج زيدد، بيدد أمسدك ثدم وحانية، شاكرة بدموع اهلل رسول عينا ونديت
 :الرسول ونادى هناك، مجتمعة قريش

 وكان ذلك قبل نزول القرآن الكريم بتحريم التبني. ."وأرثه يرثني ، ابني زيدا أن اشهدوا" 
 قددريش تسددّميه الددذي لللرجدد وابنددا بددل فحسددب، حددّرال  يعدد لددم فابندده ،الفددرح مددن يطيددر حارثددة قلددب وكداد

 .كلها مكة حفاوة وموضع هاشم بني سليل األمين الصادق
 . معافى آمنا مكة، في سّيدال  تركاه والذي ولدهما على مطمئنين قومهما، إلى والعم األب وعاد
 (1). محمد بن زيد هذا باسمه إال كلها مكة في عرايُ  ال وصار،زيدا عليه السام الرسول تبّنى

 َتْعَلُمدوا لادمْ  فَدِإن اللادهِ  ِعنددَ  َأْقَسدطُ  آلَبداِئِهْم ُهدوَ  اْدُعدوُهمْ }لدك حرمدة التبندي بقولده تعدالى:حتدى ندزل بعدد ذ

 (5/األحزاب){َوَمَواِليُكمْ  الدِّينِ  َفِإْخَواُنُكْم ِفي آَباءُهمْ 
وهناك فرق بين النظرة الربانية ، التدي نظدرت إلدى العبيدد ، بدأن لهدم الحدق فدي الحريدة كغيدرهم مدن 

 البشر ، وقام بكل الوسائل إلعتاقهم ، وبين األنظمة الوضعية الحالية التي استعبدت الناس
 الصعداء والحرية الدكتاتورية إال بالثورات والدماء . واتنفس، وال يستطيع الناس أن ي

 
 * الوسائل التي  شرعها اهلل لتحرير العبيد:

 
  أوالا: المكاتبة:

 ستطيع المملوك أن يحرر نفسه من سيده ، وذلك من خالوهي إحدى الوسائل التي ي      
 
-هدد1121لبندان -بيدروت-( دار الفكر للطباعة والنشر160رجال حول الرسول،خالد محمد خالد ،)ص:انظر -1

 م. 2003
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 اتفاق المملوك مع سيده أن يادي له أقساطال ، فإن انتهى من تلك األقساط ، أصبح حرال.
 مادالِ  مِّدن َوآتُدوُهم َخْيدرلا ِفيِهمْ  ِإْن َعِلْمُتمْ  َفَكاِتُبوُهمْ  َأْيَماُنُكمْ  َمَلَكتْ  ِمماا اْلِكَتابَ  َيْبَتُغونَ  َوالاِذينَ }قال تعالى:

 (33النور/){آَتاُكمْ  الاِذي اللاهِ 
 أن مددواله مددن طلددب ، صددبيح: وقيددل ، صددبح لدده يقددال العددزى عبددد ابددن لحويطددب اددام فددي نزلددت
 عشدرين منهدا لده ووهدب ديندار مائدة علدى حويطب فكاتبه اآلية، هذه تعالى اهلل فأنزل فأبى، يكاتبه
ده أن يكاتبددده فدددا يدددأبى واآليدددة توضدددح للمدددامنين جميعدددال ، إذا طلدددب العبدددد مدددن سدددي .فأداهدددا ديندددارا

  (1)ألنه حق للعبد في ذلك. المكاتبة؛
 كدلِ  يفد َأواق عِ ِتسد ىعلد ِلديَأه كاَتبدت يِإند فقالَدت رةيدبر  جداءت :قالت َهاعن اهللُ  رضي عاِئشة َعنو 

 واحددَدة عدددة لهددم اَأعددده َأن َأهلددك َأحددب ِإن :عاِئشددة فقالددت( يفددَأعيتن) يفددَأعيِنين( أوِقَيددة) وِقيددة عددام
 ذِلدك عرضدت قدد يإند :فقالدت اليهدع ذلك افَأبو  اَأهِله ىإل فذهبت ، يل والاك ويكون فعلت وأعِتقك
 :الفقد هُ فأخبرتد يفسدألن ، اهللِ  رسدول بدذلك فسمع( الوالء لهم) لهم الوالء يكون َأن ِإال افأبو  عليِهم
 يفدد  اهللِ  رسددول فقددام عائشددة قالددت أعتددق لمددن الددوالء افإنمدد الددوالء لهددم يترطاشددو  افأعتقيهدد اخددذيه
 يفدد ليسددت وطلار شدد ونيشددترط مددنكم رجددال بددال افمدد :بعددد اَأمدد :قددال ثددم عليدده ىوأثندد اهللَ  فحمددد الندداس
ن باطددل فهدو اهلل كتدداب يفد لدديس شدرط افأيمدد اهللِ  كتداب  وشددرط أحدق اهللِ  فقضدداء شدرط مائددة كدان واِه
 (2)" .أعتق ِلمن الوالء امِإن ءُ الوال ولي فان اي َأعتق َأحدهم يقول منكم رجال بال ام أوثق اهلل
 مدا هدذا لده الدوالء فدإن نفسده عن المسلم عبده أعتق إذا المسلم أن على المسلمون أجمعوقد       
 وكدددذلك ،أمددره ودون عندده المعتدددق إذن بغيددر رقبددة ايدددره عددن أعتددق فددديمن ختلفددواوا .فيدده خدداا ال

 يسدلم الدذي والء وفدي سدائبة المعتدق والء وفدي عليده يبداع أن قبدل المسدلم عبدده يعتدقمن فدي اختلفوا
 .شتى أقاويل كله ذلك في فقالوا رجل يد على

 :المسائل هذه في األمصار فقهاء ،الفقهاء أقوالوسنبين 
 أمددر وسددواء عندده للمعتددق الددوالء قددالوا أشددهب إال وأصددحابه مالكددا فددإن ايددره عددن الرجددل قعتدد فأمددا 

ن مسلما كان إذا يأمر لم أو بذلك  بدنا الليدث قدال وكذلك المسلمين لجماعة فالوالء نصرانيا كان واه
 (3).كله ذلك في سعد
 
 ( .12/211،)القرطبي ، القرآن ألحكام الجامع :انظر -1
 اِإنمدد بدداب صددحيح مسددلم، ،( 2563 رقددم-3/152،)اسالندد هوسددَاال المكاتددب اسددتَعانة َبدداب صددحيح البخدداري، -2

 ( .3852 رقم-1/211،)قأعت لَمن الوالء
 القرطبددده ماسسدددة(3/61،)القرطبدددي اهلل عبدددد بدددن عمدددر أبدددو ،واألسدددانيد المعددداني مدددن الموطدددأ فدددي لمدددا التمهيدددد -3

 م .1582-هد1102والنشر، الطبعة الثانية للطباعة
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 ."مالك كقول عنه للمعتق فالوالء ايره عن أعتق من" (1)*سام بن القاسم عبيد أبو قال
 عنده للمعتدق فدالوالء ذكدره مدال علدى عندي عبددك أعتدق قال إن" والثوري وأصحابه حنيفة أبو وقال
 يملدك لدم اآلمدر ألن للمعتدق فدالوالء فأعتقده مدال بغيدر عني عبدك أعتق قال فإذا صحيح بيع ألنه
 ."القبض فيها يصح ال ألنها باطل هبة وهي شيئال  منه
ن لك فوالاه أمره بغير ميت أو حي رجل عن عبدك أعتقت إذا" :الشافعي قال  بأمره عنه أعتقته واه

 ذلدك بعدد عنه المعتق قبله وسواء مال وبغير بمال ويجزئه دونك له فوالاه عوض بغير أو بعوض
 ."يقبله لم أو
 ."وداود أحمد قال وكذلك أبدا معتق لغير الءو  يكون وال" أيضال: الشافعي قالو 

 (2)."أعتق لمن الوالء ايره عن أعتق فيمن" :األوزاعي وقال
 فيهددا تشددعبت مواضددع وفيدده والقواعددد األحكددام كثيددر عظدديم حددديث وهددو" :(3)*وقددال اإلمددام النددووي

  فاحتي عهابي  النبى وأقر عائشة واشترتها الموالى وباعها مكاتبة كانت أنها حدهاأ المذاهب
 وفدي ومالدك وأحمدد والنخعدى عطداء جدوزه وممدن المكاتدب بيدع يجدوز أنده فدي العلماء من طائفةبه 

 ال عنده روايدة فدي ومالدك المالكية وبعض والشافعى حنيفة وأبو وربيعة مسعود بن وقال عنه رواية
 حدديث عدن بيعه أبطل من وأجاب لاستخدام ال للعتق بيعه يجوز العلماء بعض وقال بيعه يجور
 (1)."الموضع أعلم واهلل الكتابة وفسخوا نفسها عجزت بأنها بريرة
 
 
 بالحديث العلماء كبار من: عبيد أبو البغدادي، الخراساني بالوالء، الخزاعي، االزدي الهروي سام بن القاسم -1

 بطرسوس القضاء ليفو  بغداد إلى ورحل. مادبا وكانهد(،157سنة) بها وتعلم ولد.هراة أهل من.والفقه واألدب
لى 213 سنة مصر إلى ورحل. سنة عشرة ثماني  221سنة)بمكة فتوفي وحي،. كتبه من الناس فسمع بغداد، واه

 - القاضي أدب- العرب كام من االجناس -الحديث اريب في مجلدان -المصنا الغريب) كتبه من (هد
 (.1/751) تقريب التهذيب،ابن حجر العسقاني، :انظر وايرها(. القرآن فضائل

 . (3/61،)القرطبي اهلل عبد بن يوسا عمر أبو ،واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد -2
 الشافعي الفقيه المحدث النووي حزام بن جمعة بن مر بن شرا بن يحيى زكريا أبو الدين محيي الحافظ -3

 إحدى سنة ولد،زمانه في الفقهاء وكبير المذهب شيخ.وستمائة وثاثين إحدى سنة محرم في ولد،بالنووي الشهير
 شرح، ومن كتبه التنبيه قراءة في فشرع القرآن، حفظ وقد وأربعين، تسع سنة دمشق وقدم بنوى، وستمائة وثاثين
 وتهذيب وتصحيحه، التنبيه وتحرير والتبيان، واألذكار، الصالحين، ورياض والمنهاج، والروضة، مسلم، صحيح

،بدر الدين الزمان أهل تاريخ في الجمان عقد انظر) .وايرذلك الفقهاء، تواللغات،وطبقا األسماء،
 (.2/153،)شهبة قاضى البن ،الشافعية طبقات (،1/158العيني،)

 (.110-10/135،) النووي ، مسلم صحيحشرح  -1
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 وأمددا ،بدده يددرث وأندده نفسدده عددن أمتدده أو عبددده أعتددق لمددن الددوالء ثبددوت علددى المسددلمون أجمددع وقددد
 (1). كعكسه يرثه التابعين من جماعة وقال الجماهير عند سيده يرث فا العتيق

 
 عتاق العبيد منها :إلأوجب بعض الكفارات  ثانياا:

 كفارة اليمين: -1
 ِإْطَعدامُ  تُدهُ اأَلْيَمداَن َفَكفاارَ  َعقاددتُّمُ  ِبَمدا ُيَااِخدُذُكم َولَددِكن َأْيَمداِنُكمْ  ِفدي اللادُه بِداللاْغوِ  ُيَااِخدُذُكمُ  الَ }قدال تعدالى:

 َفِصدَياُم َثَاثَدةِ  َيِجددْ  لادمْ  َفَمدن َرَقَبدة   َتْحِريدرُ  َأوْ  ِكْسدَوُتُهمْ  َأوْ  ُتْطِعُمدوَن َأْهِلديُكمْ  َمدا َأْوَسدطِ  ِمدنْ  َمَساِكينَ  َعَشَرةِ 

 {َتْشدُكُرونَ  َلَعلاُكدمْ  آَياتِدهِ  اللادُه َلُكدمْ  يِّنُ ُيَبد َكدَذِلكَ  َواْحَفظُدوْا َأْيَمداَنُكمْ  َحَلْفدُتمْ  ِإَذا َأْيَمداِنُكمْ  َكفاداَرةُ  َذِلدكَ  َأيادام  

 (89المائدة/)
 .  تعالى باهلل اليمين في الكفارة مشروعية على المسلمون وأجمع
 مبداح، أم معصدية فدي أم طاعدة فدي أكاندت سدواء اليمين، في بالحنث الكفارة تجب :وجوبها سبب
 الزكداة كتقدديم يجدز فلدم سدببه، قبدل للحكدم تقدديم ندهأل العلمداء؛ باتفداق اليمدين قبل التكفير يجوز وال
 .النصاب ملك قبل

 مباشدرة الحندث بعدد بده القيدام فيجدوز ألدائده، محددد وقدت لده ليس أي مطلق، واجب الكفارةكما أن 
 .العمر أثناء في بعده أو
 سدددرالمو  أن يعندددي( الماليدددة المقددددرة تددوفر: )اليسدددار حالدددة مخيدددر واجددب الكفدددارة فدددي الواجدددب إن ثددم

 بإجمدداع وهددذا. رقبددة إعتدداق أو كسددوتهم، أو مسدداكين، عشددرة إطعددام: ثاثددة أمددور أحددد بددين مخيددر
 (2).ذكرها السابق القرآنية اآلية صريح إلى المستند العلماء

 
 قتل النفس بالخطأ : كفارة-2

ْاِمَنة   َرَقَبة   َفَتْحِريرُ  َخَطئلا ْاِمنلامُ  َقَتلَ  َوَمن َخَطئلا ِإالا  ُمْاِمنلا َيْقُتلَ  َأن ِلُمْاِمن   َكانَ  َوَما}قال تعالى:  َوِدَية   مُّ

داُقواْ  َأن ِإالا  َأْهِلهِ  ِإَلى مَُّسلاَمة   ْاِمَنة   َرَقَبة   َفَتْحِريرُ  ْمْاِمن   لاُكْم َوُهوَ  َعُدو   َقْوم   ِمن َكانَ  َفِإن َيصا   مُّ
ن يثَاق   َوَبْيَنُهمْ  َبْيَنُكمْ  َقْوم   َكاَن ِمن َواِه ْاِمَندةل  َرَقَبدة   َوَتْحِريدرُ  َأْهِلهِ  مَُّسلاَمة  ِإَلى َفِدَية   مِّ  َيِجدْد َفِصدَيامُ  لادمْ  َفَمدن مُّ

ا مِّنَ  َتْوَبةل  ُمَتَتاِبَعْينِ  َشْهَرْينِ  ا اللاِه َوَكاَن اللاُه َعِليمل   (92 النساء/){َحِكيمل
، فددي حداالت ذكرهددا نبيندا محمددد لقدد حدرم اهلل تعددالى قتدل الددنفس بدأي وجدده مدن الوجدوه إال       

 يوأن اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم يحل ال" : اهلل ولرس قال :قال اهلل عبد عنف
 
 .(110-10/135،) النووي ، مسلم صحيحشرح  -1
 ( بتصرا2575-3/2571الفقه اإلسامي وأدلته،للزحيلي،) -2
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 التارك( لدينه والمفارق) الدِّين من والمارق يالزان يِّبوالث سِ بالنف النافُس  ثاث ىبإحد إال اهلل رسول
  (1)"(للجماعة) ةاعالجم
 العددامري أنيسددة أبددي بددن يزيددد بددن الحددارث ربيعددة أبددي بددن عيدداش قتددل بسددبب اآليددة نزلددتقددد و       
 ،أخبر فلما بإسامه، يشعر ولم ،فقتله عياش لقيه مسلما الحارث هاجر فلما بينهما، كانت ، لحنة
 أشدعر ولدم علمدت، قدد مدا الحدارث وأمدر أمدري مدن كدان قدد إنده اهلل، رسدول يدا: فقدال  لنبديا أتى

 (2)فنزلت . قتلته حتى بإسامه
ال قصداص فيده ، فتأتي بإنسان فتقتله  ال كالذي يضرب على شجرة ليصيب عصفور  والقتل الخطأ :
 لآلية السابقة .

، تحريددر رقبدة فدإن لددم يجدد فصديام شددهرين ئدده ، وهدي كالتدالياإنمدا أوجدب اهلل عليدده كفدارة علدى خط
 متتابعين .

 ووضحت اآلية الكريمة أحكام القتل الخطأ وهي كالتالي :
إذا كان المقتول مامن وأهله من المامنين ، فعلى القاتدل أن يحدرر رقبدة مامندة ، وأن يعطدي  -1

 ذلدددك فدددي ئتجدددز  ال ،اإليمدددان وعقلدددت صدددلت التدددي هدددي المامندددة الرقبدددةو  ديدددة إلدددى أهدددل المقتدددول .
 وال مقعدد وال أعمدى العلمداء كافدة قدول فدي يجدزئ والعندد اإلمدام القرطبدي، الصدحيح وهدو الصغيرة،
 وأكثر والشافعي مالك عند يجزئ وال، أو األعرج عرجال شديدال،أشلهما وال الرجلين أو اليدين مقطوع
 .المطبق المجنون أكثرهم عند يجزئ وال ،الرجلين إحدى أو اليدين إحدى أقطع العلماء

، وأهلدده مدددن الكفدددار )أهدددل حددرب( ، فعلدددى القاتدددل أن يعتدددق رقبدددة  ال أمددا إن كدددان المقتدددول مامنددد -2
 مامنة ، وال دية ألهل المقتول . 

  إن وكذا كاملة فدية مامنا كان فإن قتيلهم دية فلهم هدنة أو ذمة أهل أوليااه القتيل كان إن -3
، ثلثهددا وقيددل المسددلم ديددة نصددا الكددافر فددي يجددب وقيددل العلمدداء مددن طائفددة عنددد أيضددا كددافرا كددان

 (3).مامنة رقبة تحرير القاتل على أيضا ويجب
 وكما نعلم ال يوجد اليوم في بادنا رقيقال، بسبب قضاء اإلسام على هذه الظاهرة ، فلذلك

 
 َوالسِّنا  ِباأْلُُذنِ  َواأْلُُذنَ  ِباأْلَْناِ  َواأْلَْناَ  ِباْلَعْينِ  َواْلَعْينَ  ِبالناْفسِ  الناْفَس  َأنا ) ىتعال اهلل قول بابصحيح البخاري، -1

-5/5(،)الظااِلُمونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئكَ  اهللُ  َأْنَزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ  َلهُ  َكفااَرة   َفُهوَ  ِبهِ  َتَصداقَ  َفَمنْ  ِقَصاص   َواْلُجُروحَ  ِبالسِّنِّ 
 .(6878رقم
 ( .5/313،)طبيالقر ، القرآن ألحكام الجامع -2
 ( .187-3/185تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير،) :انظر -3
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وضدددحت اآليدددات أنددده إن لدددم توجدددد رقبدددة مامندددة ، فعلدددى القاتدددل أن يصدددوم شدددهرين متتدددابعين دون 
  (1)إنقطاع .

 على ذلك يعود هل. مامنة؟ رقبة تحرير من بالقتل عليه المجنى أهل يستفيد وماذا: نسأل قد وهنا
 الرقبددة مملددوك ألن المجتمددع؛ تفيددد لكنهددا شدديء، فددي تفيدددهم ال قددد. النفعيددة؟ فددي ببسددط يددلالقت أهددل
 فهدو حدّرال  العبدد يكون عندما ولكن العبد، حركة يملك والسيد لسيده، مملوك هو األمة أو العبد وهو
  (2).للمجتمع مفيدة حركة حريته وفي محدودة، السيد مع العبد فحركة الحركة؛ حر
 
 ظهار:كفارة ال -3

 َذِلُكدمْ  َيَتَماسادا َأن َقْبلِ  مِّن َرَقَبة   َفَتْحِريرُ  َقاُلوا َيُعوُدوَن ِلَما ُثما  نَِّساِئِهمْ  ِمن ُيَظاِهُرونَ  َوالاِذينَ } قال تعالى:

 (3/المجادلة){َخِبير   َتْعَمُلونَ  ِبَما َواللاهُ  ُتوَعُظوَن ِبهِ 
 فددخل خلقده سداء قدد كبيدرال  شديخال  كدان أوسدال  جهدازو  أن وذلك ، أوس وزوجها خولة في نزلت      

 إذا الجاهلية في الرجل وكان ، أمي كظهر علي أنت:  فقال ، فغضب بشيء فراجعته يومال  عليها
 ، فأبدت فددعاها سداعته مدن فنددم اإلسدام فدي ظهدار أول هدذا وكدان عليده حرمدت المرأته ذلك قال

 ، فيندا  ورسدوله اهلل يحكدم حتدى قلدت مدا قلدت وقدد إلديّ  تصدل ال بيدده خولة نفس والذي:  وقالت
 مرادوب شدابة وأندا تزوجندي أوسدال  إن اهلل رسدول يدا:  فقالدت والسدام الصداة عليده اهلل رسدول فأتت
 كندت فإن أحد اير إلى وتركني كأمه عليه جعلني ولدي كثر أي بطني ونثرت سني خا فلما في
يداه بهدا تنعشدني اهلل رسدول يدا رخصدة لي تجد  واهلل ":  والسدام الصداة عليده فقدال بهدا؟ ثنيفحدد واه
 ذكر ما:  قالت ". َعَلْيهِ  تيحرم َقدْ  ِإال َأَراُكمْ  َما" رواية وفي " اآلن حتى بشيء شأنك في أمرت ما

 شددددة إليددده أشدددكو إندددي اللهدددم:  قالدددت ثدددم مدددرارال  والسدددام الصددداة عليددده اهلل رسدددول وجادلدددت ، طاقدددال 
ن حدالي وشددة فداقتي تعدالى اهلل إلدى أشكو:  قالت رواية وفي ، فراقه من علي يشق وما وحدتي  واه

ن ضدداعوا إليدده ضددممتهم إن صددغارال  صددبية لددي  إلددى رأسددها ترفددع وجعلددت ، جدداعوا إلددي ضددممتهم واه
 القدرآن ندزل حتدى برحدت ومدا نبيدك لسدان ىعلد فدأنزل اللهم ، إليك أشكو إني اللهم:  وتقول السماء
 ؟ خيرال :  قالت ريأبش خولة يا: "   فقال ، فيها
 عندده تعددالى اهلل رضددي عمددر وكددان { االيددات*  اهلل َسددِمعَ  قَدددْ } عليهددا والسددام الصدداة عليدده فقددرأ

 (3). لها تعالى اهلل سمع قد:  ويقول عليه دخلت إذا يكرمها
 
 ( .187-3/185تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير،) :انظر -1
 .(2513تفسير الشعراوي،)ص -2
 (.1/387،الواحدي،)النزول أسباب، (28/3لأللوسي، )وح المعاني والسبع المثاني، تفسير ر  -3
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أندددت َعلدددىا كظهدددر أمدددي ، وقدددد كدددان الظهدددار طاقدددال فدددي الجاهليدددة فجددداء وهدددو قدددول الرجدددل لزوجتددده 
 .زوجها ركفِّ يُ  حتى للمرأة محرما الظهر وجعلفأبطله،  اإلسام

 مِّدن ُيَظداِهُروَن ِمدنُكم الادِذينَ }:تعدالى هلقولد عليده قدداماإل يجدوز فدا حرمتده، علدى العلمداء أجمدع وقدد

دا نَِّساِئِهم ناهُدمْ  الاائِدي َولَدْدَنُهمْ  ِإالا  ُأماهَداُتُهمْ  ِإنْ  ُأماهَداِتِهمْ  ُهدنا  ما دنَ  ُمنَكدرلا َلَيُقولُدونَ  َواِه نا اللادهَ  َوُزورلا اْلقَدْولِ  مِّ  َواِه

  (2المجادلة/){َاُفور   َلَعُفو  
  
 باألم : مختص الظهار له
 السدنة فدي جداء وكمدا القدرآن، فدي ورد كمدا ،بداألم يخدتص الظهار أن إلى الجمهور ذهب      

 .المطهرة
 يكن لم أختي كظهر علي أنت: لها قال ولو ،مظاهرال  كان أمي كظهر علي أنت: لزوجته قال فلو
 .ال ظهار  ذلك

 إلدى علدي، بدن وزيدد قوليده، أحدد فدي افعيوالشد والثدوري وزاعديواأل ،األحناا منهم البعض، وذهب
 .المحارم جميع األم على يقاس أنه

 بيدددالتأ وجدده علددى عليدده المحرمددات بإحدددى التحددريم فددي زوجتدده الرجددل تشددبيه هددو عندددهم فالظهددار
 .المابد التحريم هي العلة إذ الرضاع، أو المصاهرة أو بالنسب
 (1).مظاهرال  يكون ال فإنه والتوقير مةالكرا سبيل على أمي أو أختي إنها: المرأته قال ومن
 
 كفارة الجماع في نهار رمضان: -4
خددداا الكفدددارات  عدددن طريدددق السدددنة النبويدددة، رمضدددان نهدددار فدددي الجمددداع كفدددارةوقدددد جددداءت       

 اهللِ  ولرسد ىأتد رجدا أن عنده اهللُ  ضدير  هريرة يَأب عنف التي جاءت في القرآن الكريم ، ، السابقة
 رقبددة أعتددق :قددال رمضددان يفدد يأهلدد ىعلدد وقعددت :قددال ،ويحددك قددال هلكددت اهلل رسددول ايدد فقددال 
 امد :قدال ينلامسدك سدتين مطعأفد :قدال أسدتطيع ال :قدال مَتتدابعين شدهَرين فصدم :قدال اَأجدده امد :قدال
 امد بيدِده ينفس الاِذيفو  ِليأه اير ىأعل اهللِ  رسول اي فقال به فتصدق خذه :فقال بعرق فأِتي ، َأجد
  (2)"هخذ قال َأْنيابه بدت ىحت  يالَنب فضحك يمن (أفقر) َأحوج َنةِديمال يِ طنب بين

 والحديث فيه داللة واضحة وقوية على الترتيب . 
 
 
 ( .2/211،سيد سابق،)السنة فقه :انظر -1
 (. 6161 رقم-8/38،)ويلك الرجل قول يف جاء ام باب صحيح البخاري ، -2



 137 

، ولكددن اإلمددام الشددوكاني رد  الكددافرة الرقبددة إخددراج جددواز علددى الرقبددة بددإطاق الحنفيددة اسددتدلتوقددد 
 المسدألة فدي والخداا الجمهدور قدال وبده القتدل كفدارة في المقيد على المطلق يحمل بأنه ذلكعلى 
 (1).األصول في مبسوط

 
 بيد فيه عتق من النار:ثالثا: إعتاق الع

 (13- 11البلد/){َرَقَبة   َفكُّ  * اْلَعَقَبةُ  امَ  َأْدَراكَ  َوَما * اْلَعَقَبةَ  اْقَتَحمَ  َفا}تعالى: الق
وقد خص القرآن الكدريم والسدنة النبويدة الرقبدة عدن سدائر األعضداء ، ألن سديد العبدد يكدون مسدلطال 

 مدددن رقبتددده أطلقدددت فكأنددده أعتدددق فدددإذا الخدددروج مدددن لددده المدددانع وكالغدددل عليددده كالحبدددل علدددى العندددق ،
  (2).ذلك
 بأحد أمرين : يكون قد الرقبة فكو 
 . الرق من رقبة الرجل يعتق بأن -1
 . نفسه فكاك جهة إلى يصرفه ما مكاتبال  إعطاء من خال أو -2 

ألن العتدددق مقددددم  الصددددقات أندددواع أفضدددل العتدددق فوجدددد أن، إلدددى اآليدددة  ةحنيفددد ونظدددر اإلمدددام أبدددو
  (3).عليها

 
 اء في عتق العبيد من األثر ما يلي:وقد ج
 مدن ولاعضد منده عضدو كدلب اهلل أعتدق مسدِلمة َرقَبدة أعتدق َمدن" :الَ قد  النبدي َعدن هَريَرة يَأب عن
  (1)"فرجهب فرجه ىحت النار

  (5). واإلرب العضو. "النار من منه بلاإر  َهامن إرب بكلّ  اهلل َأعتق .... " ورواية عند مسلم 
 الجَندة ييدخلن عما يعلمن اهلل رسول اي فقال  يبالن ىإل أعَرابي جاء قال ازب  ع بن البراء نعَ 

 اهلل َرسدول َيدا الَ فقد الَرقَبدة َوفدك النسدمة أعتدق الَمسألة أعَرضت لقد الخطبة أقَصرت كنت لئن فقال
 َوالمنحددة هَدداعتق يفدد ينَ تعدد أن الرقبددة َوفددك هَددابعتق دَ تفددر  أن النَسددَمة عتددق إن ال الَ قدد بَواحددَدة اأَوليَسددت
  الظمآن قِ َواس الجائع فأطعم ذلك تطق لم فإن الظالم الرحم يذ ىَعل الفيءوَ (6)الَوكوا

 
مصدطفى  (،1/211،)الشدوكاني علدي بدن محمدد ،شرح منتقى األخبار مدن أحاديدث سديد األخيدار نيل األوطار -1

 مصر،الطبعة األخيرة.-البابى الحلبي وأوالده للطباعة والنشر
 (10/135شرح صحيح مسلم ،للنووي،) -2
 (.17/32، للرازي)الغيب مفاتيح و الكبير لتفسيرا -3
َقابِ  َوَأيُّ  (َرَقَبة   َتْحِريرُ  َأوْ ) َتَعاَلى اهللِ  َقْولِ  َبابُ  صحيح البخاري، -1  (.6715 رقم-8/116،)َأْزَكى الرِّ
 .(3868 رقم-1/217،)اْلِعْتقِ  َفْضلِ  باب صحيح مسلم، -5
 (.5/355.انظر شرح السنة،للبغوي،)والدمع البيت وكا ومنهالوكوا: هي الغزيرة اللبن، -6
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  (1)"الخير من إال لَسانك فكا ذلك تطق لم فإن المنكر َعن وانه بالَمعروا وأمر
( افَعلمهدد) هَددافَعال جاريددة لدده كانددت َمددن" : اهلل َرسددول قددال :قددال َعندده اهلل يَ ضددرَ  وَسددىم يأبدد َعددنو 

 (2)"أجَران له كان َجَهاَوتَزو  اأعتقه ما ث اإليه َسنَ فأح
وتعليمهم، وأن نحسن إليهم، ثم اهتمام اإلسام بفك الرقاب،ى جليال مد ه األحاديث توضحهذ      

 لدم يدأتوأنده  ، للعدالمين اإلسدام رحمةو  نعتقهم ، فمن فعل ذلك كان له أجران، وهذا يدلل سماحة
 لقددد  .هم إلددى خددالقهمدَ بِّددعَ ن الندداس ، ويُ عدد بدداد، إنمددا جدداء ليفددك هددذه القيددودمسددلطال علددى رقدداب الع

 الددذي الموقددا مثددل إلددى البشددرية وعددادت البشددرية؛ إلددى الدددين هددذا جدداء يددوم كهيئتدده الزمددان اسددتدار
 الكبدرى قاعدتده علدى مبنيدال  اإلسدام جاءها ويوم  اهلل رسول على القرآن هذا تنزل يوم فيه كانت

 عدددامر بدددن ربعدددي عنددده عبدددر الدددذي بمعناهدددا اهلل إال إلددده ال أن شدددهادة . اهلل إال إلددده ال أن شدددهادة -
 اهلل " : فيقدول « بكدم؟ جداء الدذي مدا »:  يسدأله وهدو ، الفدرس قائد رستم إلى لمينالمس قائد رسول
 الددنيا سدعة إلدى الددنيا ضديق ومدن ، وحدده اهلل عبدادة إلدى العبداد عبدادة مدن شداء من لنخرج ابتعثنا
 كسدرى يعبددون ال وقومده رسدتم أن يعلدم وهدو. .  " اإلسدام عدل إلى األديان جور ومن ، واآلخرة
 الشدرائع منده يتلقدون إنمدا ولكدنهم المعروفة؛ العبادة شعائر له يقدمون وال للكون؛ خالقال  إلهال  بوصفه

 مددن الندداس ليخرجددوا ابتعددثهم اهلل أن فددأخبره وينفيدده؛ اإلسددام يندداقض الددذي المعنددى بهددذا فيعبدوندده ،
 وهدددي - األلوهيدددة بخصدددائص لهدددم ويقدددرون ، العبددداد فيهدددا العبددداد يعبدددد التدددي واألوضددداع األنظمدددة
 عبددادة إلددى(  األديددان وهددي)   التشددريع لهددذا والطاعددة الحاكميددة لهددذه والخضددوع والتشددريع الحاكميددة

لى وحده اهلل  (3). اإلسام عدل واه
عبادة اهلل وحده ، ونبتعد عن عبادة األوثدان والندار والبشدر ،  إلى البشر هي فرسالة اإلسام      

 (55األعراا/){َاْيُرهُ  ِإلَده   َلُكم مِّنْ  َما اللاهَ  ُدواْ اْعبُ }ألنهم جميعال مخلوقين ، لقوله تعالى:
 إلى الناس جميعال ليبلغونهم إياها، فيخرجونهم من الظلمات  ه الكلمات بعث اهلل تعالى أنبياءهفهذ

 الطاداُاوتَ  َواْجَتِنُبدواْ  اللادهَ  اْعُبُدواْ  َأنِ  راُسوالل  ُأماة   ُكلِّ  ِفي َبَعْثَنا َوَلَقدْ }إلى النور كما قال سبحانه وتعالى:

اَلةُ  َعَلْيهِ  ماْن َحقاتْ  اللاُه َوِمْنُهم َهَدى مانْ  َفِمْنُهم  (36)النحل/{الضا
أبدو بكدر وعمدر فدي  يدث شداور النبدي ، يعلمنا درسال جميال فدي أسدرى بددر، ح فها هو النبي 

 والعشيرة العم بنو هاالء هلل،ا رسول يا:  بكر أبو فقال" األسرى فأشار أبو بكر إلى الفداء ،
 
( ، 18617 رقدددم-30/600)،عنددده تعدددالى اهلل رضدددي عدددازب بدددن البدددراء حدددديثمسدددند االمدددام أحمدددد بدددن حنبل، -1

 الجنددة أهددل مددن كددان بعضددها أو المددرء اسددتعملها إذا التددي الخصددال ذكددر،  بلبددان ابددن بترتيددب صددحيح ابددن حبددان
 ( .371 رقم-2/58)
 (2511 رقم-3/115،)َوَعلاَمَها َجاِرَيَتهُ  َأدابَ  َمنْ  لِ َفضْ  َبابُ  صحيح البخاري، -2
 .( 2/1057، سيد قطب،)القرآن ظال في -3
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ني واإلخوان،  يهديهم أن وعسى الكفار، على لنا قوة أخذناه ما فيكون الفدية، منهم تأخذ أن أرى واه
 . عضدا لنا فيكونوا اهلل،

 تمكنندى أن أرى ولكدن بكدر، أبدو رأى مدا أرى مدا واهلل" وأشار عمر بن الخطاب إلى قدتلهم ، فقدال:
 عنقدده، فيضددرب طالددب أبددي بددن عقيددل مددن عليددال  وتمكددن عنقدده، فأضددرب ددد لعمددر قريددب ددد فددان مددن

.  للمشدركين هدوادة قلوبندا فدي ليست أنه اهلل يعلم حتى عنقه، فيضرب أخيه فان من حمزة وتمكن
 . "وقادتهم وأئمتهم صناديدهم وهاالء

 آالا ثاثددة إلددى درهددم آالا أربعددة مددن الفددداء وكددانإلددى رأي أبددي بكددر بالفددداء ،  فمددال النبددي  
 فددداء عنددده يكددن لددم فمددن يكتبدون، ال المدينددة وأهددل يكتبددون، مكددة أهدل وكددان درهددم، ألددا إلددى درهدم
وأطلددق بعضددهم بدددون  . فددداء فهددو حددذقوا فددإذا يعلمهددم، المدينددة المددان مددن المددان عشددرة إليدده دفددع
  (1)."فداء
 كانوا ممن سبعة وقد روي عنه ك أبو بكر يسارع في تحرير العبيد،م الصحابة هذا الدرس، فذلففه

 وابنتهدا، والناهديادة، وِزنِّيرة، ، فهيرة بن وعامر بال،: وهم أسرع في تحريرهم تعالى الّله في يعذبون
  (2). ُعبيس وأم ماّمل، بني وجارية

 
  أحكام تتعلق بالرقيق:

 الحرائر: ي الشريعة اإلسالمية نصف عقابف أوالا: عقابهم
 (25النساء/) {اْلَعَذابِ  ِمنَ  اْلُمْحَصَناتِ  َعَلى َما ِنْصاُ  َفَعَلْيِهنا  ِبَفاِحَشة   َأَتْينَ  َفِإنْ }قال تعالى: 

وقدد وضدعت الشدريعة اإلسدامية لإلمداء نصدا عدذاب المحصدنات مدن النسداء الحرائدر، وكمدا قددال 
 عليها الثيب نأل الحرائر، األبكار هنا ها بالمحصنات ويعني ، الجلد العلماء ، نصا العذاب أي

نما يتبعض، ال والرجم الرجم ن محصنة للبكر قيل واه  بها، يكون اإلحصان نأل متزوجة، تكن لم واه
( المحصدددنات. )تثيدددر أن قبدددل مثيدددرة: للبقدددرة يقدددال وكمدددا بهدددا، يضدددحي أن قبدددل أضدددحية: يقدددال كمدددا

 فصار يتبعض ال والرجم الحديث، في والرجم ربالض عليها نأل المتزوجات،
، فيصددل إلددديهن الحرائددر مددن أضددعا أنهددن حددددهن نقصددان فددي والفائدددة. الضددرب نصددا علدديهن 

خوة ، فيتخوا  المتسكعون بسهولة ويسر على اير الحرائر التي لها عشيرة من أب وأم واه
  (3).الشباب من الوصول إليهم بسهولة 

 
 ( .225،)صالمباركفوري الرحمن صفي الرحيق المختوم ، -1
 ،ماليزيا -بهاني -للنشر المعمور دار (8،)ص الشحود نايا بن علي ،الراشدين الخلفاء حياة في الميسر -2

 هد 1130-م 2005 األولى الطبعة
 (.5/115،)القرطبي تفسير  القرآن ألحكام الجامع -3
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 يختلف عن لباس الحرة: لباس األمة ثانيا:
ن الكدريم علدى المدرأة الحدرة أن تتمدايز عدن اإلمداء بلباسدها ، فأوجدب عليهدا لباسدال أوجب القدرآ      

َْزَواِجدكَ  ُقدل النابِديُّ  َأيُّهَدا َيدا}الدذي ذكدره سدبحانه وتعدالى فدي قولده: شدرعيال ، وهدو الجلبداب  َوَبَناتِدكَ  ألِّ

ا َاُفورلا َوَكاَن اللاهُ  ُيْاَذْينَ  َفا ُيْعَرْفنَ  َأن َأْدَنى َذِلكَ  َجاِبيِبِهنا  ِمن ُيْدِنيَن َعَلْيِهنا  اْلُمْاِمِنينَ  َوِنَساء  {راِحيمل

 (59 األحزاب/)
 الحرائدر وكاندت. الجابيدب يلبسدن ال اإلمداء فكاندت ،الحرائدر شدعار مدن الجلبداب لبس وكان      

 بلدبس نر مِ أُ فد ،لقضداء الحاجدة الخدروج وعندد الليدل فديو  الزيدارات إلى الخروج عند الجابيب يلبسن
 أو إمداء يحسدبهن الددعار شدباب إلديهن يتعدرض فا ،حرائر أنهن ليعرا، خروج كل في الجابيب
 .ذلك من فيتأذين تخجلهن التي باألقوال بهن استخفافال  المنافقون إليهن يتعرض
ألن الحجداب مخدتص بدالحرائر دون  ؛التقندع مدن اإلمداء يمندع خافتده مدة الخطاب بن عمر وكان

، بالحرائر أتتشبهين ويقول: بالدرة منهن تتقنع من يضربوكان  ،بالحرائر يلتبسن ال كيول اإلماء،
 (1).تبرز واألمة تحتجب الحرة أن وخلفائه  النبي زمن في المامنين سنة كانتكما 

 
 تعريف السفيه لغة واصطالحا : المطلب الثالث :

  لغة: هسفال
 وهددو الجهددل وقيددل والحركددة الخفددة وأصددله لحلددما نقدديض وقيددل الحلددم خفددة والسددفاهة والسددفاه السددفه"

 .السفه على حمله وسفاهة وسفاها سفها ونفسه ورأيه حلمه سفه وقد بعض من بعضه قريب
  وقال بعضهم لها العديد من المعاني منها:

اج وقالَ (، الجهل)    ، ىوالمعن ، َجِهلَ  ِضعِ مو  في ِفهَ س َأنا : هذا في يعند الجيِّد القول":  الزجا
 َيدهرأ فدان   َسدِفهَ ويقدال:  .ِهدلَ ج عِ َموضد فدي ِفهَ سد فوَضدع ِسهنف في يَفكر لم َأي ، هَنفس جهل من إال
  (2). "له ةَ اسِتقام ال طربال مض هرأي وكان جِهله إذا

:  الساددِفيهُ : ُمجاِهددد وقددالَ  . لدده اسددِتقامة ال طربال مضدد ُيددهرأ وكددان جِهلَدده إذا هرأيدد فددان   ِفهَ سدد ":ويقددالُ 
ِعياُ  ، الجاِهلُ   . "األْحمقُ :  والضا

 
 
 حجاب، م1581 تونس –للنشر التونسية الدار(،22/107،محمد الطاهر بن عاشور،)والتنوير لتحريرا تفسير -1

 الخامسدة:  الطبعدة ،بيدروت – اإلسدامي المكتدب (،18،تحقيق األلبداني،)صتيمية ابن ،الصاة في ولباسها المرأة
– 11030 
 .(13/157)لسان العرب،ابن منظور -2
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 .وَأْوَبَقها َنْفَسه َأْهَلكَ  نْفَسه َسِفهَ  مْعَنى:  قالَ  فإناه عبيَدةَ  َأبي َقْولِ  إلى إشاَرة   فيه ،(  َأْهَلَكه  ) 
 اْسددَتَخفاْتها َأو ، بهددا مالَددتْ  َأو ، َأماَلْتهددا،  الُغصددونَ  الِّددريحُ  َتَسددفاَهتِ وذلددك مددن قددولهم ( خفتتة العقتتل)

َكْتها  (1).السير خفيفة كانت إذا الزِّمامِ  ِفيهةسَ  وناقة .فحرا
 هناك معاني مجازية للسفيه وهي كالتالي:  كما جاء في كتاب تاج العرووس أن

 (. َيْروَ  فلم منه َأْكَثرَ ) إذا:َسْفهال (  الشارابَ )  َسِفهَ و  ، ُجزافال  َفَشِرَبهُ  فيه َأْسَراَ  إذا الشارابَ  ساَفهَ "
 .  ِرْفق   بغيرِ  َشِرَبه ، الماءَ  َسِفهَ :  الّلْحيانيُّ  وَحَكى

  (2). "(وَجاا  الدامُ  منها َأْسَرعَ ) : َسْفهال (  الطاْعَنةُ )  َسِفَهتِ و 
 

   اصطالحاا:السفيه 
 موجددب بخدداا العمددل علددى فتحملدده اإلنسددان، تعتددري خفددة": أبددو وهبددة الزحيلددي الدددكتور عرفدده -

  (3). "حقيقة العقل قيام مع والشرع العقل
 (1)."بالحكمة ماله يصّرا أن يستطيع وال عقل في له صاح ال الذي"الشعراوي: عرفه  -
يجهدددل التصدددرا بمالددده وحياتددده  الباحدددث : هدددو اإلنسدددان الخفيدددا العقل،أوالجاهدددل، الدددذي ويدددرى -

 .بأعمال تخالا شرع اهلل تعالى  العملية ، ويقوم
 

 : أنواع السفه
 مدددن أصدددحاب الحاجدددات ُيَعددددون عدددنهم؛ ألنهددم دد الحدددديثم مدددن نحددن بصدددوُهددد ستتتفيه التتتدنيا: أوالا:
إال  فدددي حيددداتهم الددددنيا بمفدددردهم يسدددتطيعون التصدددراال  ألنهدددم عدددنهم؛ اصدددة الدددذين سدددنتحدثالخ

إنمدا سدنذكرهم  ،الخاصدةمن أصحاب الحاجدات  أما سفهاء الدين فا ُيعدون،بمساعدة اآلخرين لهم
رئ القرآن أن السدفهاء الدذين ذكدروا في معرض ذكر السفهاء لتكتمل الفكرة وحتى ال يلتبس على قا

 في القرآن كلهم من نوع واحد .
 
 
  .(13/357، مرتضى الزبيدي )القاموس جواهر من العروس تاج –( 13/157لسان العرب،ابن منظور) -1
 (، مادة سفه .36/100،مرتضى الزبيدي)القاموس جواهر من العروس تاج -2
 (1/2571يلي،)وهبة الزح سامي وأدلته ،د.الفقه اإل -3
 (2011تفسير الشعراوي)ص -1
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 أحكام تتعلق بالسفهاء:
 َلهُدمْ  َوُقولُدواْ  َواْكُسدوُهمْ  ِفيهَدا َواْرُزقُدوُهمْ  ِقَيامدال  اللادُه َلُكدمْ  َجَعدلَ  الاتِدي َأْمدَواَلُكمُ  السَُّفَهاء ُتْاُتواْ  َوالَ }قال تعالى: 

 (5النساء/){ماْعُروفلا َقْوالل 
الكريمددة أال ندددفع األمددوال إلددى كددل مددن ال يحسددن التصددرا فددي مالدده ، فيضدديعه  نهددت اآليددة"      

ايددر لدده، ومددن هدداالء اليتددامى والصددغير بددا فائدددة وهددو ال يعددرا ، فأمرتنددا اآليددة بددالحجر علددى ما
 .الحجر يستحق من كل هنا السفهاء: عنه اهلل رضي األشعري موسى أبو وقال.  مميزال

الدده سددواء كددان صددغيرال أو كبيددرال يتيمددال أو ايددر يددتمم ، رجددال أو فكددل إنسددان ال يعددرا التصددرا بم
امدددرأة. كلهدددم يددددخلون فدددي مضدددمون اآليدددة القرآنيدددة ، ولكدددن المعهدددود عنددددنا وهدددم األكثدددر عنددددنا فدددي 

  (1)."تصرا باألموال ، األيتام والصغارجهلهم ، وعدم معرفتهم بال
 

 على أموالهما :  رالسبب في الحج
أو كدل مدا يخصده إال إذا كدان هنداك أسدبابال تعيدق منع أحدا مدن التصدرا بمالده ال ي اإلسام      
 ع الشارع الحكيم أسبابال للحجر على مال السفيه ومن ذلك:ض، وقد و ذلك
يجيدددز لهدددم التصدددرا فدددي ال جهلهدددم بدددالحال والحدددرام: مدددن رحمدددة اإلسدددام علدددى السدددفهاء أنددده  -1

والهم وهم على اير علم كيا سيتصدرفون بالمدال ومدا دفع إليهم أمألنه من الخطورة أن يُ  ؛مأمواله
 .هي الطرق التي سوا ينفقونها، فالحال والحرام عندهم واحدال لعدم علمهم ووعيهم بذلك

ا َلُكمْ  اللاهُ  َجَعلَ  الاِتي َأْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاءَ  ُتْاُتوا َواَل }لقوله تعالى:  َلهُدمْ  َوُقوُلوا َواْكُسوُهمْ  ِفيَها َواْرُزُقوُهمْ  ِقَيامل
 (5)النساء/{َمْعُروفلا َقْوالل 
دارة تصرفا  له ليس فالمال سفيهال  يكون حينف  (2) .بالقوامة يصلحه لمن المال ولكن في أيديهم واه

الحددرام بمددا يصددح وال مددن  الحددالأن ندددفع إلدديهم أمددوالهم عنددد تمييددزهم  أمددر القددرآن الكددريم المددامنين
دْنُهمْ  آَنْسدُتم فَدِإنْ  النَِّكداحَ  َبَلُغدواْ  ِإَذا َحتادىَ  اْلَيتَداَمى َواْبَتلُدواْ }قدال تعدالى:يصدح ،   فَداْدَفُعوْا ِإلَدْيِهمْ  ُرْشددلا مِّ

 .(6)النساء/{َأْمَواَلُهمْ 
 حفظال لحقوقهم عند الكبر:  -2

 رحمة اإلسام بهم أن ال يتصرفوا باألموال حتى ال يضيعوها في الصغر ، فإن ميزوا ال 
 أن يمدوا أيديهم لآلخرين وهذا ما ال يرضاه القرآن الكريم .يجدون شيئا إال 

 
 ( .5/28،)القرطبي تفسير ، القرآن ألحكام الجامع -1
 (.2011تفسير الشعراوي،)ص -2

السددددام فدددي قضددددية الجددددار فقددددال  مددداالقدددرآن الكددددريم يبدددين لنددددا قصدددة الخضددددر وموسدددى عليه ونجدددد
ا َأُبوُهَمدا َوَكدانَ  َلُهَمدا َكْندز   َتْحتَدهُ  َوَكدانَ  اْلَمِديَندةِ  ِفدي َيِتيَمدْينِ  ْينِ ِلُغَامَ  َفَكانَ  اْلِجَدارُ  َوَأماا}تعالى:  َصداِلحل
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 َلمْ  َما َتْأِويلُ  َذِلكَ  َأْمِري َعنْ  َفَعْلُتهُ  َوَما َربِّكَ  ِمنْ  َرْحَمةل  َكْنَزُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َأُشداُهَما َيْبُلَغا َأنْ  َربُّكَ  َفَأَرادَ 
 .(82)الكها/ {َصْبرلا َعَلْيهِ  َتْسِطعْ 
خفددداءفلددو أن الخضدددر لدددم يحجدددر علددى أموالهمدددا مدددن خدددال بنددداء الجدددار        الكندددز عدددن أهدددل  واه

ألنهمددا ال يسددتطيعان الدددفاع عددن أنفسددهما وأموالهمددا ،  ؛المدينددة لضدداع المددال مددن أيدددي الغامددين
 أنفسهما وأموالهما . فكانت الحكمة أن يدفع المال إليهما عندما يكبرا ويستطيعا حماية

 
 وليدده؛ إذن بغيددر ولددو المددذاهب باتفدداق بالغددال  كددان إذا المحجددور السددفيه طدداق ينفددذ :الستتفيه طتتالق
 ليس والرشد المالية، التصرفات من ليس وأثره والطاق المالية، التصرفات هو الحجر موضع ألن

  (1).الطاق لوقوع شرطال 
 .التصرفات بعض من يمنع لكنه األهلية، كامل هالسفي فيظل األهلية، في ياثر ال والسفه

 وهبة الزحيلي متى يحجر على السفيه ، وسنذكر ذلك مفصال كما بينه.أبو وقد وضح الدكتور 
 

  :السفيه على الحجر
 يوجد حالتان للحجر على السفيه وهما:

 ويظدل مالده، عنه عيمن سفيهال  بل  إذا الصبي أنّ  على الفقهاء اتفق: سفيهال  بل  من الحالة األولى:
 {فيهدا وارزقدوهم قيامدال  لكدم اهلل جعدل التدي أمدوالكم السدفهاء تاتوا وال}:تعالى لقوله وليه، والية تحت

 لقولددده رشدددده يتحقدددق حتدددى والصددداحبين، الفقهددداء جمهدددور عندددد أبددددال  المندددع هدددذا ويسدددتمر. (5/النسدداء)
 .(6/النساء){أموالهم إليهم فادفعوا رشدال  منهم آنستم فإن}: تعالى
 يتحقددق لددم مددا أموالدده، هيددإل تدددفع لددم الرشدديد ايددر الصددبي بلدد  إذا"(: مجلددة 582) المددادة فددي جدداء

 . "السابق في كما التصرا من ويمنع رشده،
 االبددال  السددن هددذه ألن سددنة؛ وعشددرين خمسددال  ببلوادده عندده مالدده منددع فتددرة تنتهددي: حنيفددة أبددو وقددال
 عنده مالده مندع فتدرة فدي تصدرفاته وأمدا. بعدئدذ رشدد منده ينتظدر ال يرشدد لم فإن الرشد، فيها يتحقق

 تقبل ال كانت أو الثلث، حدود في الوصية أو له محضال  نفعال  نافعال  كان ما إال منها ذنفّ يُ  فا
 .التصرفات باقي من ويمنع. واليمين والرجعة والطاق الزواج وهي ،الفسخ

 
  في حر ألنه ؛عليه الحجر حنيفة أبو يجيز ال: سفيهال  صار ثم رشيدال  بل  من الثانية:الحالة 

 
 
 
 ( .5/6881،)وهبة الزحيلي الفقه اإلسامي وأدلته، -1
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 .وكرامته إلنسانيته إهدار وفيه الحرية، ينافي والحجر تصرفاته،
 ال حتدى مالده، علدى ومحافظدة لمصدلحته، رعاية السفيه، على الحجر يجوز ،الفقهاء جمهور وقال
 وال}:تعالى لقوله ، التصرفات في المميز الصبي حكم حينئذ كمهح ويكون. ايره على عالة يكون
 أو ضدعيفال، أو سدفيهال  الحدق عليده الدذي كدان فدإن}:سدبحانه وقوله (5/النساء){أموالكم السفهاء تاتوا
 علدددى الواليدددة ثبدددوت علدددى يددددل ممدددا (282/البقدددرة) {بالعددددل وليددده فليملدددل هدددو، يمدددل أن يسدددتطيع ال

 أو السددفه مددن بالتثبددت قضددائي، بحكددم يكددون الحالددة هددذه فددي السددفيه علددى الحجددر أن إال. السددفيه
 وهدذا. حالده مدن وتحقدق بيندة ايدر مدن السدفيه مدع يتعامدل بمدن الضدرر إلحداق مدن ومنعدال  التبذير،

 .تعالى اهلل رحمهم ومالك وأحمد والشافعي يوسا أبي رأي
 كدددالبيع الهدددزل لهددداويبط الفسدددخ، تحتمدددل التدددي التصدددرفات فدددي محصدددور الحالدددة هدددذه فدددي والحجدددر
 والرجعدة والطداق كدالزواج الهدزل يبطلها وال الفسخ تحتمل ال التي التصرفات أما. والرهن واإلجارة
  (1). باإلجماع عليه يحجر فا والخلع،

 
  سفيه الدين: ثانياا:

 (112البقرة/){َلْيهاعَ  كانوا اّلتي ِقْبَلِتِهمْ  َعن َواّلُهمْ  ما الّناسِ  ِمنَ  السُُّفهاءُ  َسَيُقولُ }:تعالى الق
 الدذين النداس مدن فريقدال  أن والمدامنين  النبدي إعدام الكريمدة اآليدات هدذه تضمنت"قال طنطاوي:

 اإِلنكار سبيل على سيقولون ، يضرهم ما إلى ينفعهم عما وعدوال عقولهم وضعفت أحامهم خفت
 بيدددت وهدددي ، عليهدددا اكدددانو  التدددي القبلدددة عدددن صدددرفهم مدددا ، الحدددرام المسدددجد إلدددى القبلدددة تحويدددل عندددد

 المنددافقين مددن لفهددم لددا ومددن ، القبلددة تحويددل اسددتنكروا الددذين اليهددود بالسددفهاء والمددراد . المقدددس
 . العرب ومشركي

نمددا  علمهددم مددع  النبددي نبددوة وأنكددروا ، وجحدددوه ، الحددق سددفهوا ألنهم؛سددفهاء تعددالى اهلل سددماهم واه
 (2). "رسالته في بصدقه

،قددل لهددم إذا اعترضددوا توجيدده القبلددة مددن المسددجد  تعددالى النبددي و  ويخاطددب الحددق سددبحانه      
 ، ألن المامن باهللالجهاء الخفيفي العقول األقصى إلى المسجد الحرام، هذا اعتراض السفهاء 

 
 
 (.1/2571الفقه اإلسامي، للزحيلي،) -1
 ( .1/381،)طنطاوي سيد محمد،الوسيط التفسير -2
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أن ذلددك التحويددل إنمددا لحكمددة عظيمددة وجليلددة ، ال يعتددرض عليدده كمددا  تعددالى حقددال يعلددم علددم اليقددين
 تحدثنا إال من خفت أحامهم . 

 (138 االعراا/) {َتْجَهُلونَ  َقْوم   ِإناُكمْ  آِلَهة  َقالَ  َلُهمْ  َكَما ِإلَدهلا لاَنا اْجَعل ُموَسى َيا َقاُلواْ }:تعالى وقال
 ائيل جميع النعم ومنها:لبني إسر  المولى سبحانه وتعالى بعد أن بين

 إاراق فرعون أمام أعينهم -2     فلق البحر عندما ضربه موسى بالعصا -1
 عدددوهم فيدده اددرق الددذى البحددر جدداوزوا إن مددا ولكددنهمجدداوز بهددم البحددر دون أن يبتلددوا بالمدداء،  -3

 ، األصددنام يعبدددون قددوم علددى أبصددارهم وقعددت حتددى ، بنعددالهم عالقددة رطبددة رمالدده زالددت مددا والددذى
 إسرائيل؟ بنى من كان فماذا
 لهددايتهم جداء الدذى السام عليه موسى نبيهم من فطلبوا ، الوثنية طبيعتهم عاودتهم أن منهم كان

نقاذهم    . القوم أولئك يعبدها التى اآللهة جنس من آلهة لهم يصنع أن ،ظلم من فيه هم مما واه
 ، الباطددل الفاسددد الكددامو  ذه الطرهدداتهدد يددذكرون والمعجددزات والمقامددات المواقددا هددذه بعددد إنهددم ثددم

  (1).ونهاية السفه وخفة العقل  الجهل إنهم في ااية
 

 الدين: في موقف المؤمنين من السفهاء والجهال
مددن بعدددهم ،  ملتصددقة بهددم ، حتددى المددامنين االبددتاءإال وسددنة نبددي مددن األنبيدداء،لددم يبعددث       

دا اْلَجنادةَ  تَدْدُخُلواْ  َأن َأْم َحِسدْبُتمْ }عدالى:يريددها مدن عبداده، كمدا قدال توهدذه حكمدة ربانيدة  اللادُه  َيْعلَدمِ  َوَلما
اِبِرينَ  َوَيْعَلمَ  َجاَهُدوْا ِمنُكمْ  الاِذينَ   (142 آل عمران/){الصا

فمدددن أراد أن يسدددلك طريدددق األنبيددداء سددديرى ألواندددال مدددن اإليدددذاء، فعلمندددا ربندددا سدددبحانه وتعدددالى كيدددا 
ذا خدداطبهم الجدداهلون}عبدداد الددرحمن : حددق ال تعددالى فدديقددنتعامددل مددع هددذه المواقددا ،   قددالوا واه

 (.63الفرقان/){سامال 
أي إذا تحدث معهم السفهاء وقليلوا األدب ، أحاديث تسدتفز مشداعرهم حتدى يدردوا علديهم بمثدل مدا 

 ترفددع عددن ولكددن وعجددز ضددعا عددن ال منددا القددرآن الكددريم أن نخدداطبهم بحكمددة ولددين ،قددالوا ، علّ 
 المهداترة عدن المشدغول الكدريم بالرجل يليق ال فيما ينفقا أن ،والجهد للوقت صيانة نوع ، استعاء

 (2). وأرفع وأكرم أهم هو بما
 ، أن وشتم الصائمالصائم في شهر رمضان ، إذا قام رجل سفيه جاهل  النبي  معلِّ كما كان يُ 

 
 ( .5/165،محمد سيد طنطاوي،)يطالوس التفسير ،( 11/232،للرازي،)الغيب مفاتيح و الكبير التفسير -1
تفسددددير روح المعدددداني والسددددبع المثدددداني ، لأللوسددددي ، ( ، 5/2578،سدددديد قطددددب ، )القرآن ظددددال فددددي :انظددددر -2
(15/11). 
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 رسول قال قال: َعنه اهلل يَ رض هَريَرة فعن أبينرد عليه بأخاق الصائم "إني صائم،إني صائم" ، 
 جّندة َوالّصدَيام بده يأجز  اَوَأن يل فِإنه َيامَ الص ِإال له آَدم ابن لَعمَ  كل"عز وجل:  اهللُ  َقالَ  :  اهلل
  (1)"مَصائ امرا يإن فلَيقل قاتله َأو أَحد َسابه فِإن يصخب َوال َيرفث فا َأَحدكم َصوم َيوم كان اذَواه 

ي سدددكوتهم عبدددرة وفدددي عدددانين ، بدددل نجدددد فدددلفهدددذه هدددي أخددداق المدددامنين ، فليسدددوا بالطعدددانين وال ال
 هم حكمة .حديث
عهددد عليدده بددالحلم ألن المسددلم يُ  بكددر أن يددرد علددى الرجددل الددذي شددتمه؛ كددره ألبددي النبي فدد      

 َجددالس  بدديوالن بكددر َأَبددا شددتم رجددال  َأن ةهريددر  يَأبدد عددنف والصددفح عددن هددذا الصددنا مددن الندداس.
 وأبدد فلحقده موقددا  بديالن بفغضد قولدده َض َبعد عليده دا ر  رَ أكثدد افلمد ويتبّسدم َيعجددب  النبدي َعدلَ فج
 قدال تمدَوق بتاضد هلدقو  َض بع َعليه تردد افلم س  جال وأنت ييشتمن كان اهلل رسول اي فقال بكر
 مدددع دَ أَلقعددد أكدددن فلدددم الشددديطان وقدددع هقولددد بعدددض هِ َعليددد رددت افلمددد عندددك ديدددر  ك  ملددد معدددك كدددان هإنددد

 وجدل عدز هلل اعنهد يفيغضد بمظلمدة لدمَ ظ عبدد مدن ام َحق كلهنّ  ثاث بكر اأب اي قال ثم الشيطان
 رجدل فدتح اومد َرةل كث اِبه اهلل زاده ِإال صلة ِبَها يريد ة  عطي باب رجل فتح اوم نصره ابه اهلل َأعز ِإال
  (2)"ةِقل ِبَها وجل عز اهلل هُ زاد ِإال كثرة اِبه يريد مسألة باب

ه اإلنسدان مدن هيبتديندزل  ال فالحديث يوضح للمامنين أن يتعاملوا بحكمدة فدي هدذه المواقدا ، وأن
أمام السفهاء والجهال ، بل يرد عليهم كما هي أخاقنا ، إني صائم إذا كنت صائمال ، أو سامحك 
اهلل يدا أخددي، أو تقدوم مددن مقامددك إذا خفدت أال تتمالددك نفسدك . ال يعنددي ذلددك أن تهدين نفسددك أمددام 

يم بعدزة لديس بدالرد علدى النداس بالشدتيمة نفسدها ، إنمدا عزيدز وكدر  ،اآلخرين ، فالمسدلم كدريم وعزيدز
، في بداية الدعوة اإلسدامية شدتم ووصدا  اس ، فذلك النبي اهلل له ، وحلمه في تعامله مع الن

بالساحر والمجنون والشاعر ، كما بصق في وجهه الشريفة، ووضع علدى ظهدره سدا جدزور ، فلدم 
 رد عليهم بالمثل . نجد النبي 

  اهلل رسول عداوة في أصابهم الذي للشقاء أمرهم اشتد ال قريش إن ثم":(3)*إسحاق بنا قال
 
 .( 1503رقم-3/26،)مشت اذإ ائمص ينإ قولي له اببصحيح البخاري، -1
 شدهادة بداب السدنن الكبدرى للبيهقدي، ، (5621رقدم-15/350)حدديث أبدي هريدرة،مسند اإلمام أحمدد بدن حنبل، -2

 (21626رقم-10/236) العصبية أهل
 ةاالسكندري زار. الحديث حفاظ من ،العرب مارخي أقدم من، مدنيال المطلبي يسار بن إسحاق بن محمد -3

. التمر عين سبي من يسار جده وكان ،ومائة وخمسين اثنتين أو إحدى أو خمسين سنة فيها فمات ،بغداد وسكن
 ابن يقارب بالمدينة أحد يكن لم: حبان ابن قال .(المبدأ كتاب) و( الخلفاء كتاب) و( النبوية السيرة)من كتبه:
 ،ياألعام للزر كل :انظر) لألخبار. سياقا الناس أحسن من وهو جمعه، في يوازيه أو علمه في إسحاق

 .(18/8)،الرومي لياقوت ، األدباء معجم ،(6/28)
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 والكهاندة والسدحر بالشدعر ورمدوه وآذوه فكذبوه سفهاءهم  اهلل برسول فأاروا منهم معه أسلم ومن
 ديددنهم عيددب مددن يكرهددون بمددا لهددم مبدداد بدده يسددتخفي ال اهلل ألمددر مظهددر  اهلل ورسددول والجنددون
 .كفرهم على إياهم وفراقه أوثانهم واعتزال

 يسبونه وعبيدهم سفهاءهم سلطوا عليه اإلسامإلى  ويوم أن جاء الرسول يدعوا الناس في الطائا
، فلدم ربيعدة بدن وشديبة ربيعدة بدن لعتبدة حدائط إلدى وألجئدوه النداس عليده اجتمدع حتدى بده ويصيحون

 ."يدعوا عليهم، ولم يبادلهم اإلساءة بمثلها
نما جلس في البستان يدعوا اهلل تعالى قائال:"  وهدواني حيلتي وقلة قوتي ضعا أشكو إليك اللهم واه

 يتجهمندي بعيدد إلدى تكلني من إلى ربي وأنت المستضعفين رب أنت الراحمين أرحم يا الناس على
 أعدوذ لدي أوسدع هدي عافيتدك ولكدن أبالي فا اضب علي بك يكن لم إن أمري ملكته عدو إلى أم

 أو اضدبك بدي تنزل أن من واآلخرة الدنيا أمر عليه وصلح الظلمات له أشرقت الذي وجهك بنور
  (1)."بك إال قوة وال حول وال ترضى حتى العتبى لك سخطك علي يحل
 

 :لغة واصطالحاا  األسير تعريف المطلب الرابع:
 لغة:أسر 

 َأِسديرال  َأِخيدذ   ُكدلُّ  فُسدمي بالِقددِّ  يشدّدونه وكدانوا اأَلسدير سدمي ومنه الِكتااِ  َحْبلَ  ويكون ْلَقْيدُ ا واإِلسارُ "
ن سددارال  َأْسددرال  الرجددلَ  َأَسددْرت يقددال بدده يشدددّ  لددم واه  وتقددول وُأسددارى َأْسددرى والجمددع ومْأسددور َأسددير فهددو واه

 َأسددير   ِسددْجن   َأو قددد   فددي محبددوس وكددلُّ  ذلددك نمدد وَأصددله اأَلِخيددذُ  واأَلسدديرُ  لددي َأسدديرال  كددن َأي اْسَتْأِسددْر 
 المسدددجون اأَلسدددير مجاهدددد قدددال وَأسددديرال  ويتيمدددال  مسدددكينال  ُحبِّددده علدددى الطعدددام ويطعمدددون تعدددالى وقولددده
 َجْرحدى بداب مدن َأسدرى فيجعل بعاهة اأَلْسر ليس ثعلب قال وَأسرى وَأسارى وُأسارى ُأَسراءِ  والجمع

 .واللدي  كالجريح صار سرباألَ  ُأصيب لما ولكنه المعنى في
  (2)"الجمع جمع َأسارى ثم وَأْسَرى َأسير يقال الجمع جمع فهو وُأسارى َأسارى قرأَ  من
باطُ  واإِلسار.باإِلسارِ  ،وُأِسرَ  ِإسارال  فان   ُأسرَ ": اللاْيثُ  قال"  (3)"كاأَلْسرِ  الَمْصَدرُ : واإِلسارُ  ، ُ الرِّ

 . )القيد والمسجون والرباط(، عنىنستنتي من تلك المعاني لألسير تأتي بم
 
 
 . (126)ص المباركفوري الرحمن صفيالرحيق المختوم،(. 1/120السيرة النبوية،ابن هشام،) -1
 . (1/87لسان العرب،ابن منظور،) -2
 . (10/15،الزبيدي،)القاموس جواهر من العروس تاج -3
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 اصطالحاا:األسير 
  (1)."حيلة وال نصرال  لنفسه يملك ال الذي رقبته لوكالمم ،قومه من المأخوذ هو"قال الرازي: 
ن ربح أخيذهو كل "قال رضى:  . (2)"يشد لم واه

 .(3)"يده قبضة في يكون بحيث أخذه ممن الوثاق عليه مشدود أنه قال الشعراوي:"
 نظر القرآن الكريم إلى األسرى أنهم أصحاب حاجات يحتاجون إلى العون والمسادة من اآلخرين 

 
 تتعلق باألسير:أحكام 

 
 اوالا: وجوب فك األسرى.

أوجب اهلل على األمدة اإلسدامية أن تقدا بجاندب بعضدها الدبعض فدي المحدن والشدائد،واألسدر لقد 
مددن أعظددم الشدددائد التددي تمددر علددى الشددباب المسددلم؛ ألندده يسددرق مددنهم الحريددات، ويحددرمهم زهددرات 

 شبابهم خال وجودهم في السجن.
َنَصدُرواْ  آَوواْ  َسدِبيِل اللادِه َوالادِذينَ  ِفدي َوَأنُفِسدِهمْ  ِبَأْمَواِلِهمْ  َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  ِذيَن آَمُنواْ الا  ِإنا }قال تعالى:   وا

نِ ُيهَ  َحتاى َشْيء   مِّن َواَلَيِتِهم مِّن َلُكم َما ُيَهاِجُرواْ  َوَلمْ  َوالاِذيَن آَمُنواْ  َبْعض   َأْوِلَياء َبْعُضُهمْ  ُأْولَدِئكَ   اِجُروْا َواِه

يثَداق   َوَبْيدَنُهم قَدْوم  َبْيدَنُكمْ  َعلَدى ِإالا  الناْصدرُ  َفَعلَدْيُكمُ  الددِّينِ  ِفدي اْسَتنَصدُروُكمْ   َتْعَملُدونَ  َواللادُه ِبَمدا مِّ

 72) )األنفال/{َبِصير  
 مدال أو بنفيدر عدونكم الحدرب أرض مدن يهداجروا لدم الدذين المامندون يَ عدد إن تظهر اآلية القرآنيدة

 بيدنكم كفدار قدوم علدى وكم يستنصر أن إال. تخذلوهم فا عليكم فرض فذلك فأعينوهم، الستنقاذهم
 أن إال: العربددي ابددن قددال .مدتدده تددتم حتددى العهددد تنقضددوا وال علدديهم، وهددم تنصددر فددا ميثدداق وبيددنهم
 نعددي منددا تبقددى ال حتددى واجبددة، لهددم والنصددرة قائمددة معهددم الواليددة فددإن مستضددعفين أسددراء يكونددوا
 فددددي أموالنددددا جميدددع نبددددذل أو ذلدددك، يحتمددددل عدددددنا كددددان إن هددددم اسدددتنقاذ إلددددى تخدددرج حتددددى تطدددرا

ندا هلل فإندا العلمداء، وجميدع مالدك قدال كدذلك. درهدم ألحدد يبقى ال حتى استخراجهم  راجعدون، إليده واه
 (1)."األموال خزائن وبأيديهم العدو أسر في إخوانهم تركهم في بالخلق حل ما على
 
 (30/216الكبير ومفاتيح الغيب،الرازي،)التفسير  -1
 .(10/72تفسير المنار،محمد رشيد رضا،) -2
 (.1211تفسير الشعراوي،)ص -3
 (.8/57،القرطبي،)القرآن ألحكام الجامعتفسير  -1
 



 149 

يفدك  راهويده بدن إسدحاق وقدال الجمهدور قدال وبده الكفايدة علدى واجب األسير فكاك" :بطال بن قال
 (1)."لمينمال المس بيت من األسير

ال بد لكل مسلم أن يجتهد في فك األسرى بكل ما يملك  ،إذا كان فك األسير واجبال على المسلمين
 إما بنفسه أو بماله أو بدعائه وذلك أضعا اإليمان.

 .أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني"اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " أن رسول
 

 فضل فكاك األسير.: ثانياا 
 (13/البلد){َرَقَبة   َفكُّ  }تعالى: قال

  (2).قها واطاققها من األسرإعتا الرقبة منوالمراد 
 مدن األسدير كفدك فكدا عنقها وسمي. رقبته في المربوط كاألسير بالرق ألنه ؛ رقبة المرقوق سميو 

 (3).األسر
منك من وجعل فكاكها عتق كل عضو  كما أكد النبي صلى اهلل عليه وسلم على عتق رقبة مامنة

 مامندة رقبدة أعتدق مدن" :يقدول وسدلم عليده اهلل صدلى اهلل رسدول سدمعت قدال هريدرة أبدى عدنالنار، 
 (1)."بفرجه فرجه يعتق حتى النار من عضوال  منه عضو بكل اهلل أعتق

 اسدتحباب وفيده ،الجنة ودخول النار من العتق به يحصل ومما األعمال أفضل من"ويعتبر العتق 
 أيضددا وايددره الخصددى وفددي األعضدداء مددن ايددره فاقددد وال خصدديا يكددون فددا األعضدداء كامددل عتددق

 (5.)"وأنفسه ثمنا أعاه وأفضله أولى الكامل لكن العظيم الفضل
 منددده عضدددو بكدددل وخلدددص اهلل نجدددى أي اهلل اسدددتنقذ قولددده البدليدددة علدددى وبدددالرفع بدددالجر رجدددل أيمددداو "

 أعضدائه مدن عضدوا منهدا عضدو بكدل اهلل أعتدق األيمان كفارات في وسيأتي النار من منه عضوا
 بالرجددل والرجددل باليدد اليددد ليعتددق أنده حتددى الجدوري الفضددل أبددي وعندد بفرجدده فرجدده حتدى النددار مدن
 أفددرد لدي ادعددوا قدال نعدم قددال هريدرة أبدي مددن هدذا سددمعت أندت حسدين بددن علدي لده فقددال بدالفم والفدم

 (6.)"فأعتقه مطوفا الماني
 
 .(6/167حجر العسقاني،)،ابن البخاري صحيح شرح الباري فتح -1
 (.1/181تفسير الشعراوي،) -2
 (20/68،القرطبي،)القرآن ألحكام الجامعتفسير  -3
 (.3870رقم-1/217صحيح مسلم،باب فضل العتق،) -1
 .(10/151شرح صحيح مسلم،النووي،) -5
 (.15/157،بدر الدين العيني،)البخاري صحيح شرح القاري عمدة -6
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من العبيد أو من األسرى ، هذا يعطدي دفعدة للمسدلمين للمسدارعة  سواءل كل ذلك يدلل فضل العتق 
 في فك أسرى المسلمين الذين يعانون أشد العذابات تحت وطأة الجاد.

 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال عنه اهلل رضي موسى أبي عنوجاء في وجوب فك األسير 
 (1)."المريض وعودوا عالجائ وأطعموا األسير( أي) يعني العاني فكوا" :وسلم

 أن علديهم واجدب ألديس ، نعدم:  قدال ؟ مدنهم أسر من افتداء المسلمين على أواجب ، مالك وسئل"
 بددن عمددر قددال:  قددال ؟ بددأموالهم يفتدددونهم ال فكيددا:  قددال.  بلددى:  قددال ؟ يسددتنقذوهم حتددى يقدداتلوا

 . المسلمين من رجل بقتل حصونهم من حصنال  افتتح أن أحب ما الخطاب
 الصدداة عليدده لقولدده ، الجملددة علددى واجددب ذلددك أن ، هددذا مالددك قددول معنددى:  رشددد بددن محمددد لقددا

 فددي مالددك بدده احددتي مددا بدددليل ، الوجددوب علددى محمددول فهددو أمددر ألندده" . العدداني فكددوا: " والسددام
 المدال بيت عنه قصر فما ، مالهم بيت من المسلمين أسارى يفك أن اإلمام على فواجب ؛ الرواية

 مدال له كان إن - كأحدهم هو ويكون ، مقاديرها على - أموالهم في المسلمين جميع لع تعين ،
 هدذا علدى مالده فدي عليده يتعدين مدا إال ، المسلمين أسرى فك من نفسه خاصة في أحدال  يلزم فا ؛

 لدده كددان مددن كددل علددى فواجددب ، هددذا مددن علدديهم يجددب مددا والمسددلمون اإلمددام ضدديع فددإذا ؛ الترتيددب
 ، الكفدر دار فدي أسديرال  نفسده يبقدى أن لده يحدل ال إذ ؛ مالده مدن نفسده يفدك أن ، ىاألسار  من مال

  (2)."ماله ويمسك
 أمير فعلى العدو يد في أسيرلا المسلم وقع إذا يرى د عنه اهلل رضي د بن الخطاب عمر كانو 

 بالمال افتداه فإن، المسلمين كرامة دينه،وعلى على حفاظلا العدو أيدي من يستنقذه أن المامنين
 أيدي في كان أسير كل: عمر عنهم،قال يدافع كان المسلمين،ألنه مال بيت من فدااه كان

  (3).المسلمين مال بيت من ففكاكه المسلمين من المشركين
 جزية من إلي أحب الكفار أيدي من المسلمين من رجال  أستنقذ ألن": رضي اهلل عنه عمر قال

 (1)."العرب
 

 م لألسير:معاملة اإلسالثالثاا: 
 في جميع المجاالت ،ألن في معاملته لألسير لوجد حسن المعاملة  اإلسامالناظر إلى       

 
 (.3016رقم-1/68،باب فكاك األسير،) صحيح البخاري -1
 اإلسامي الغرب دار (،2/560،القرطبي،)المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان -2

 . م 1588 - هد 1108 ، الثانية،الطبعة  لبنان – بيروت ،للنشر
 (.1/177،)الشحود نايا بن علي ،الراشدين الخلفاء حياة في الخاصة -3
 .(33528 رقم-18/57،)وفعله رآه من الفداء في باب مصنا بن أبي شيبة، -1
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 من  إسامنا الحنيا ينظر إلى الناس أنهم عبيد هلل تعالى دون البشر وأنه جاء ليخرج الناس
 قائد رسول عبادة العباد إلى عبادة اهلل رب العباد كما جاء عن الصحابي ربعي بن عامر

 لنخرج ابتعثنا الّله":  فيقول «بكم؟ جاء الذي ما»:  يسأله وهو ، الفرس قائد رستم إلى المسلمين
 ومن ، خرةواآل الدنيا سعة إلى الدنيا ضيق ومن ، وحده الّله عبادة إلى العباد عبادة من شاء من
  (1)."اإلسام عدل إلى األديان جور

ا ِمْسِكينلا ُحبِّهِ  َعَلى الطاَعامَ  َوُيْطِعُمونَ }قالتعالى:  ( 8)اإلنسان/{َوَأِسيرل  َوَيِتيمل
  (2)".إليهم يحسن أن باألسراء اهلل أمر: قتادة قال"

 ى.وقد جعل اهلل تعالى من صفات األبرار أنهم يطعمون الطعام حبال هلل تعال
َقاِب  َفَضْربَ  َكَفُروا الاِذينَ  َلِقيتُمُ  َفِإذا}قال تعالى: ماا َبْعدُ  َمناا َفِإماا اْلَوثَاقَ  َفُشدُّوا َأْثَخنُتُموُهمْ  ِإَذا َحتاى الرِّ  َواِه

 (1)محمد/{اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها َتَضعَ  َحتاى ِفَداء
ا فدددي دار الحرب،أمددا إذا أسددروا مدددنهم ال كددان المسددلمون إذا وجددددوا الكفددار جدداز لهدددم قددتلهم مددادامو 

م دون ألن القرآن الكدريم حددد لهدم أمدرين إمدا يخرجدونهم بدإطاق سدراحهيجوز لهم قتلهم بعد ذلك ،
 (3)مال وايره من أنواع الفداء.مقابل، أو يخرجونهم بفداء ب
ك الوقدت فدي ذلد ن بداقي أحكدام األسدرى،ألن المسدلمونكمده اسدتثنائيال عدوما كدان مدن أسدرى بددر حُ 

ظهددار قددوة ليرهبددوايحتدداجون إلددى رهبدد عدددوهم، لددذا كددان العتدداب مددن اهلل تعددالى بالفددداء وأن قتددل  ة واه
 اأَلْرضِ  ِفدي ُيدْثِخنَ  َحتادى َأْسدَرى َيُكدوَن لَدهُ  َأن ِلَنبِدي   َكدانَ  متا}األسدرى هدو األولدى، كمدا قدال تعدالى:

 .(67)األنفال/{َحِكيم   َواللاُه َعِزيز   ةَ اآلِخرَ  الدُّْنَيا َواللاُه ُيِريدُ  َعَرَض  ُتِريُدونَ 
 صلى- اهلل رسول قال األسارى أسروا فلما عباس ابن قال وحديث ابن عباس الطويل يذكر ذلك،

 هم اهلل نبى يا بكر أبو فقال. « األسارى هاالء فى ترون ما » وعمر بكر ألبى -وسلم عليه اهلل
 يهديهم أن اهلل فعسى الكفار على قوة لنا كونفت فدية منهم تأخذ أن أرى والعشيرة العم بنو

 يا واهلل ال قلت. « الخطاب ابن يا ترى ما» -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فقال. لإلسام
 عقيل من عليا فتمكن أعناقهم فنضرب تمكنا أن أرى ولكنى بكر أبو رأى الذى أرى ما اهلل رسول

 وصناديدها الكفر أئمة هاالء فإن عنقه فأضرب - لعمر نسيبا - فان من وتمكنى عنقه فيضرب
 جئت الغد من كان فلما قلت ما يهو ولم بكر أبو قال ما -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فهوى
  يا قلت يبكيان قاعدين بكر وأبو -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فإذا
 
 .(138تم تخريجه سابقال)ص -1
 ( .8/251(،البغوي،)البغوي تفسير)  نالقرآ تفسير في التنزيل معالم -2
 (.22/151،الطبري،)القرآن تأويل في البيان جامعتفسير  :انظر -3
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ن بكيت بكاء وجدت فإن وصاحبك أنت تبكى شىء أى من أخبرنى اهلل رسول  بكاء أجد لم واه
 أصحابك على عرض للذى أبكى » -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فقال. لبكائكما تباكيت

- اهلل نبى من قريبة شجرة. « الشجرة هذه من أدنى عذابهم على عرض لقد الفداء أخذهم من
 فى يثخن حتى أسرى له يكون أن لنبى كان ما) وجل عز اهلل وأنزل. -وسلم عليه اهلل صلى

  (1).لهم الغنيمة اهلل فأحل( طيبا حاال انمتم مما فكلوا) قوله إلى( األرض
إال أنددده عليددده السدددام تعامدددل مدددع األسدددرى  بدددي صدددلى اهلل عليددده وسدددلمرادددم هدددذا العتددداب الربددداني للن

قدددام علدددى فكددداكهم بشدددرط أن ُيعلّدددم كدددل واحدددد مدددن باألصدددول اإلسدددامية التدددي يتعامدددل بهدددا معهدددم ف
 . المشركين يعرا الكتابة والقراءة عشرة من المسلمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باحة ربد ازوة فى بالمائكة اإلمداد باب صحيح مسلم، -1  (.1687 رقم-5/156،)الغنائم واه
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 مظاهر عناية القرآن الكريم بهم : : نيالمبحث الثا
 ال بابن السبيل والرقيق والسفيه ويظهر مما تحدثنا به سابقال أن القرآن الكريم اهتم اهتمامال واضح

 ويظهر ذلك من خال اآلتي:
 

الدددذين ال يسدددتطيعون عددددم التصدددرا فدددي القدددرآن الكدددريم بالحفددداظ علدددى أمدددوال السدددفهاء،  شدددرع :أوالا 
دا َلُكدمْ  اللادهُ  َجَعدلَ  الاتِدي َأْمدَواَلُكمُ  السُّدَفَهاءَ  ُتْاتُدوا َواَل }، فقال تعدالى:أموالهم  َواْكُسدوُهمْ  ِفيهَدا َواْرُزقُدوُهمْ  ِقَيامل
 . (5/النساء) {َمْعُروفلا َقْوالل  َلُهمْ  َوُقوُلوا

السفهاء من التصرا في األموال التي تقوم بها على  نجاءت هذه اآلية لتنهى المامنين من تمكي
  (1)الذي بين أيديهم .هذا المال  إدارةمعايشهم وتجارتهم، والنهي قائم لجهلهم في 

 َأْمدَوالَ  َيدْأُكُلونَ  الادِذينَ  ِإنا }بدل حدذر القدرآن الكدريم كدل مدن يقتدرب مدن مدالهم ليأكلده فقدال تعدالى: 

ا اْلَيَتاَمى  (10النساء/) {َسِعيرلا َوَسَيْصَلْونَ  َنارلا ُبُطوِنِهمْ  ِفي َيْأُكُلونَ  ِإناَما ُظْلمل
 قد وهذا.  اآلخرة في النار إلى يادي ما بطنه في يأكل أنه ذلك ويعني قال الشعراوي:"      
 القيامة ويوم ، أحشاءه تحرق بأمراض بطنه في اليتيم مال آكل فيصاب الدنيا في عقابا يحدث
 يخرج فالدخان:  اليتيم مال أكل سمات وعليهم ، اليتيم مال أكلوا الذين القوم االءه المامنون يرى
ياك.  أفواههم من ال ، فقط بالنار ممتلئة ستكون التي هي البطون أن تفهم أن واه  هناك يكون واه
 (2).سعيرال  وسيصلون نار البطون في سيكون بل.  العيون أمام نار

 أن على العلم أهل وأجمع،لأليتام والكفيل والولي الوصي بوتث على آليةكما دلت وقال القرطبي "
 أهل عوام فقال الحرة، المرأة إلى الوصية في واختلفوا. جائزة العدل الثقة الحر المسلم إلى الوصية
 عن وروي. حفصة إلى أوصى عنه اهلل رضي عمر بأن أحمد واحتي. جائزة لها الوصية: العلم
 فعل فإن وصيا، المرأة تكون ال: قال امرأته إلى أوصى رجل في قال أنه رباح أبي بن عطاء
 ومحمد ثور وأبو الشافعي فمنعه العبد، إلى الوصية في واختلفوا. قومه من رجل إلى حولت

 (3)."مالك وأجازه. ويعقوب
( 113الحجددر علددى أمددوال اليتددامى ولدده أسددباب فددي ذلددك ارجددع إلددى صددفحة) وأكدددت اآليددة الكريمددة
 الحجر على مال اليتيم.   لتطلع على أسباب

 
 (.3/258تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،) -1
 (.2022تفسير الشعراوي،)ص  -2
 ( .5/28،)القرطبي تفسير، القرآن ألحكام الجامع -3
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إيجاد طرق عدة لفك الرقاب، حتى ينهي هذه الظاهرة التدي استشدرت على  القرآن الكريم أكد ثانياا:
 (13 /بلدال) {َرَقَبة   َفكُّ }الفئة الضعيفة . قال تعالى: هذهلمت بين البشر، فظُ 
إلدديهم والبددر بهددم مددن خددال التصدددق علدديهم واعتدداق عبيدددهم مددن البددر الددذي  اإلحسددانكمددا اعتبددر 

 اْلبِدرا  َولَددِكنا  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  ُتَولُّواْ  َأن اْلِبرا  لاْيَس }حدثت عنه االيات ، كما قال تعالى:

َواْلَيتَداَمى  اْلُقْرَبدى َذِوي ُحبِّدهِ  َعلَدى اْلَمدالَ  َوآتَدى َواْلِكتَداِب َوالناِبيِّدينَ  َواْلَمآلِئَكدةِ  اآلخدر ِباللادِه َواْلَيدْومِ  آَمدنَ  َمدنْ 
َقابِ  َوِفي َوالساآِئِلينَ  الساِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكينَ   (177البقرة/){الرِّ

يتدداءأي         وأبندداء والمسدداكين واليتددامى القرابددة، وذو  إيتددااه وهددو لدده، حّبدده مددع للمسددتحق مددالال واه
 آخددر حددق المددال ففددي األسددرى، وفكدداك الرقدداب وتحريددر والسددائلين( السددفر فددي المنقطعددين) السددبيل
  (1).الزكاة سوى

 
 َوبِدِذي َوِباْلَواِلدَدْيِن ِإْحَسدانلا َشدْيئلا بِدهِ  ُتْشدِرُكواْ  اللادَه َوالَ  َواْعُبُدواْ }:قال تعالىأمر باإلحسان إليهم،  ثالثاا :

اِحبِ  اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ  اْلُقْرَبى َواْلَجاِر ِذي َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى   ِبالَجنِب َواْبنِ  َوالصا
 (36 النساء/) {ُخورلافَ  ُمْخَتاالل  َمن َكانَ  ُيِحبُّ  اللاَه الَ  ِإنا  َأْيَماُنُكمْ  َمَلَكتْ  َوَما الساِبيلِ 

 كل فى وحده إليه تجهن وأن ،له  والخضوع هلل تعالى العبادة خلصن أنب وقد وضحت اآلية
 فى وال ناأقوال فى وال ناعبادت فى وال ناعقيدت فى ال شريك يأ معه تخذن أن بدون ناشئون
 ،األقارب لىإ باإِلحسان سبحانه رأم ثم،الوالدين إلى باإِلحسان سبحانه أوصى ثم،ناأعمال

 . والمساكين واليتامى القربى وبذى:  فقال ،والمساكين ،واليتامى
لددى ، والنسددب القرابددة رابطددة وبيددنهم بيددنكم جمعددت الددذين أقدداربكم إلددى كددذلك وأحسددنوا أى  اليتددامى واه

لى.  ورعايتهم تربيتهم وتحسنوا ، ضعفهم وترحموا ، عليهم تعطفوا بأن الحانى األب فقدوا الذين  واه
 يقددددوم مدددا وجددددود وعددددم وضددددعفهم لفقدددرهم والمسدددداعدة العدددون إلددددى حاجدددة فددددى هدددم الددددذين اكينالمسددد

  .(2)بكفايتهم
 }:وهي قوله تعالىوالناظر إلى أصحاب الحاجات التي ذكرتها اآلية القرآنية وبين صدر اآلية 

س بينها أي عاقة ، على العلم لحكمنا في الوهلة األولى أنه لي {َشْيئلا ِبهِ  ُتْشِرُكواْ  اللاَه َوالَ  َواْعُبُدواْ 
 بينها شديد العاقة .

صدر اآلية يتحدث عن عبادة اهلل تعالى وعدم الشرك به سبحانه وتعالى يعني أن نخلص له 
 في العطاء والبعد عن  إخاصال العبادة، أما أصحاب الحاجات ومنهم ابن السبيل يحتاجون منا 

 
 .هد 1122 األولى دمشق الطبعة -للطباعة والنشر لفكرا دار (،1/82،)للزحيلي الوسيط التفسير -1
 (3/188التفسير الوسيط، طنطاوي،) -2
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 أن ُيرى الرياء والسمعة في مساندتهم والوقوا بجنبهم، ألن كثيرال من الناس إذا أعطى يحب
 وقد وعد اهلل المخلصين بالصدقات على المحتاجين بظل اهلل تعالى يوم ال ظل إال ظله.

 ظله إال ظل ال يوم ظله في اهلل يظلهم سبعة" :قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عن يرةهر  أبي عن
 اهلل في تحابا ورجان المساجد في معلق قلبه ورجل ربه عبادة في نشأ وشاب العادل اإلمام
 ورجل اهلل أخاا إني فقال وجمال منصب ذات امرأة طلبته ورجل عليه وتفرقا عليه اجتمعا
 (1)"عيناه ففاضت خاليا اهلل ذكر ورجل يمينه تنفق ما شماله تعلم ال حتى أخفى تصدق

َاةَ  َوَأِقيُموا}وقال تعالى: َكاةَ  َوآُتوا الصا  (56)النور/{ُتْرَحُمونَ  َلَعلاُكمْ  الراُسولَ  َوَأِطيُعوا الزا
ي لدده شددريك ال وحددده اهلل عبددادة وهدي الصدداة بإقامددة المددامنين عبدداده آمددرا تعددالى يقدول"  الزكدداة تدداءواه

 صلى اهلل لرسول مطيعين ذلك في يكونوا وأن وفقرائهم ضعفائهم المخلوقين إلى اإلحسان وهي
 بذلك يرحمهم اهلل لعل زجرهم عنه ما وترك أمرهم به فيما وراءه سالكين أي وسلم عليه اهلل
 اهلل مهمسديرح أولئدك"  األخدرى اآليدة فدي تعدالى قدال كمدا سديرحمه اهلل أن هدذا فعدل من أن شك وال
".(2)  
 

قددال علددى المشددركة،  ةالعبددد المددامن علددى  المشددرك ، وكددذلك األمددة المامندد فضددل اهلل تعددالى رابعتتاا:
ْاِمَندة   َوأَلَمدة   ُيدْاِمنا  َحتادى اْلُمْشدِرَكاتِ  َتنِكُحدواْ  َوالَ }:تعدالى  تُنِكُحدواْ  َوالَ  َأْعَجَبدْتُكمْ  َولَدوْ  مُّْشدِرَكة   َخْيدر  مِّدن مُّ

 (221البقرة/){َأْعَجَبُكمْ  َوَلوْ  مُّْشِرك   مِّن َخْير   مُّْاِمن   َوَلَعْبد   َحتاى ُيْاِمُنواْ  ينَ اْلُمِشِركِ 
توضح للمامنين أن يختداروا بدين األمدة ولدو كاندت سدوداء علدى المشدركة ولدو كاندت صداحبة اآلية 

 إلدى وسدّلم عليده اللّده صدّلى اللّده رسدول بعثده الغنوي مرثد أبي بن مرثد أبا أن جمال، ويوضح ذلك
 عندداق، لهددا يقددال مشددركة امددرأة بدده سددمعت قدددمها فلمددا سددرا، المسددلمين مددن ناسددا منهددا ليخددرج مكددة

 إن عنددداق يددا ويحددك: لهدددا فقددال تخلددو، أال مرثدددد أبددا يددا: وقالدددت فأتتدده الجاهليددة فدددي خليلتدده وكانددت
 رسدول إلدى أرجدع ولكدن نعدم: قدال بدي؟ تتزوج أن لك فهل: فقالت ذلك، وبين بيننا حال قد اإلسام

 فلمدا سدبيله، خلّدوا ثدم شدديدال  ضدربال  فضدربوه عليده استغاثت ثم تتبرم؟ يَ بِ أَ : فقالت فأستأمره،  الّله
 لقدي ومدا عنداق وأمدر أمدره مدن كدان بالدذي أعلمده  اللّده رسول إلى وانصرا بمكة حاجته قضى

 َحتادى اْلُمْشدِركاتِ  َتْنِكُحدوا َوال: تعدالى اللّده فدأنزل أتزوجهدا؟ أن لدي أتحدل الّله رسول يا: فقال بسببها،
  (3).ُيْاِمنا 

 
 ( .660رقم-1/133،)المساجد وفضل الصاة ينتظر المسجد في جلس من باب صحيح البخاري، -1
 .(11/63تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،) -2
 (.1ص)سبق تخريجه  -3
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 على تحرم الشريعة اإلسامية  أجاز اإلسام أن ينظر اإلنسان إلى ملك يمينه ، فلم خامساا:
 َوَيْحَفْظنَ  َأْبَصاِرِهنا  ِمنْ  لِّْلُمْاِمَناِت َيْغُضْضنَ  َوُقل}اإلنسان أن ينظر إلى أمته . قال تعالى:

 ِإالا  ِزيَندَتُهنا  ْبدِدينَ يُ  ُجُيدوِبِهنا َوال َعلَدى ِبُخُمدِرِهنا  َوْلَيْضدِرْبنَ  ِمْنهَدا َظهَدرَ  َمدا ِإالا  ُيْبِديَن ِزيَندَتُهنا  َوال ُفُروَجُهنا 

 َبِني َأوْ  ِإْخَواِنِهنا  َبِني َأوْ  ِإْخَواِنِهنا  ُبُعوَلِتِهنا َأوْ  َأْبَناء َأوْ  َأْبَناِئِهنا  َأوْ  ُبُعوَلِتِهنا  َأْو آَباء آَباِئِهنا  َأوْ  ِلُبُعوَلِتِهنا 

 (31النور/){...َ نّ َأْيَماُنهُ  َمَلَكتْ  َما ِنَساِئِهنا َأوْ  َأوْ  َأَخَواِتِهنا 
من آياته وصا العبيد بملك يمينه، كما في اآلية السابقة، ألن  روناحظ أن القرآن الكريم في كثي

ملدك  التصدرا فدي هدذا الملدك، وكدذا العبدد فهدوملك الشخص دائمال ال يشداركه بده أحدد، ولده حريدة 
 لصاحبه له حرية إما في امتاكه أو بيعه .

 وهددو العلددم، أهددل مددن جماعددة قددول وهددو. والكتابيددات المسددلمات واإلمدداء العبيددد يشددمل اآليددة ظدداهر"
 ينظدددر أن بدددأس ال: عبددداس ابدددن وقدددال. عنهمدددا اهلل رضدددي سدددلمة وأم عائشدددة مدددذهب مدددن الظددداهر
 .موالته شعر إلى المملوك
 وهدو. موالته شعر إلى المملوك ينظر أن يكره الشعبي وكان. العبيد بها يعن ولم اإلماء بهاوعني 
  (1)".وعطاء اهدمج قول

تفهم من ذلك جواز أن ينظر الحر إلى ملك يمينه وله الحدق بهدا متدى شداء ، أمدا المدرأة الحدرة فدا 
 يجوز لها أن تظهر محاسنها أمام عبدها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .(12/231تفسير جامع األحكام،القرطبي،) -1
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 الفصل الثاني
 الجرائم

عالقتها بذوي   ، أحكامها ، تعريفها
 طرق عالجها. ،الخاصة    تالحتياجاا

 
 : مباحث ثالثةويتكون من 

 

 .وحكمها تعريف الجريمة  مبحث ا واال
 
 عالقتها بذوي االحتياجات الخاصة.  مبحث الث  يال
 

 عالج القرآن الكريم للجريمة. المبحث الث لث 
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 الثانيالفصل 
 الجرائم

  (طرق عالجها ،اصة عالقتها بذوي االحتياجات الخ،، أحكامها  تعريفها)
 

 مباحث: أربعةويتكون من 
 وحكمها:تعريف الجريمة  المبحث األول :

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول: تعريف الجريمة لغة واصطالحاا.

 أيضدا َجدَرم و الجسدد بالكسدر والِجدْرمُ  اْجتَدَرم و أْجَرمَ  و َجَرمَ  منه تقول الذنب الَجريمةُ  و الُجْرمُ  /لغة
 ال ويقددال يحملددنكم ال أي (2)المائدددة/{قددوم شددنآن يجددرمنكم وال} تعددالى وقولدده ضددرب وبابهمددا كسددب

  (1).يفعله لم ذنبا عليه ادعى أي عليه َتَجرام و يكسبنكم
 َجْرمددال  َيْجِرمده والتاْمدرَ  الناْخددلَ  وَجدَرمَ  مقطوعدة َجِريَمدة   وشددجرة قطعده َجْرمدال  َيْجِرُمدده َجَرَمده الَقْطدعُ  الَجدْرمُ 
 وَأْجدَرمَ  َمْجدُروم َجِريم وتمر وُجراام ُجرام   وقوم جارم   فهو اللحياني عن َصَرَمه واْجَتَرمه رامال وجَ  وِجرامال 
  (2).ِجراُمه حان
 

   اصطالحا:
  (3).عرفها أبو زهرة: إن الجريمة فعل ما نهى اهلل عنه، وعصيان ما أمر اهلل به

 ، أو تعزير .  بحد ، أو قصاصا شرعال يستوجب العقوبة ، إم اتعريا الباحث: كل فعل محضور 
 
 الجريمة : حكم المطلب الثاني: 

 في الحصر تقتضي نار أو فتاك وباء فهي وبالجماعة، وبالمال بالنفس ضرر واقعها في الجريمة
 اقتحامها، على الناس يتجرأ ال حتى إشاعتها، وعدم الفاحشة، آثارها من للحد ممكن نطاق أضيق

 (1).فعلها ويستمرئوا ارتكابها أو اقترافها أمر ويستسهلوا
  
 ( .115مختار الصحاح)ص -1
 ( .12/50) ، ابن منظور،لسان العرب -2
 م .1558القاهرة -(،دار الفكر العربي15الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسامي، محمد أبو زهرة،)ص -3
 (7/5313الفقه اإلسامي،للزحيلي،) -1
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ليحافظ على النوع اإلنساني كما يحافظ على  إلنسان ؛سام كل جرم يقترب منه اولذلك حرم اإل
 المال.

 من جنبات المجتمع . الستئصالهارع الحكيم العقوبات الزاجرة ، افوضع الش
 اآلتي:ك ،والناظر للقرآن الكريم يجده يوضح ذلك بين طياته

َم اهلُل ِإالا َواَل تَقُتُلوا النا }:عن جميع الجرائم وحرمها فقال تعالى القرآن الكريم نهى -1 فَس الاِتي َحرا
ا  (151/األنعام){ُكم ِبِه َلَعلاُكم َتعِقُلونَ ِبالَحِق َذِلُكم َوصا

َوالسااِرُق َوالسااِرَقُة َفاقَطُعوا َأيِدَيُهَما َجَزاءل ِبما َكَسَبا َنَكاالل مَِّن }وقال تعالى في حق مجرمي السرقة:
 .(38/ائدةالم){اللاِه َوآهلُل َعِزيز  َحِكيم  

 َوَمن َيقُتل ُماِمنلا مَُّتَعمِّدال َفَجَزآُاهُ }وعد اهلل تعالى المجرم بالعذاب األليم في اآلخرة فقال تعالى: -2

   (53/النساء){َعَذابال َعِظيمال  َجَهناُم َخِلدال ِفيَها َوَاِضَب اللاُه َعَليِه َوَلَعَنُه َوَأَعدا َلهُ 
ِإناَما َجَزاُء الاِذيَن }تعالى:و  سبحانه قالففي الدنيا واآلخرة.  الشديد اببالعذلمجرمين وقد توعد اهلل ا

ْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ُيَحاِرُبوَن اللاَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَسادال َأْن ُيَقتاُلوا َأْو ُيَصلاُبوا َأْو تَُقطاَع َأْيِديهِ 
 . (33/المائدة){ْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزي  ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم  ِخاا  َأْو ُيْنَفْوا ِمَن األَ 

َسُيِصيُب الاِذيَن َأجَرُموا َصَغار  ِعنَد }وعد اهلل تعالى المجرمين بالذلة والصغار فقال تعالى:و  -3
 (121/األنعام){َكاُنوا َيمُكُرونَ  آهلِل َوَعَذاب  َشِديد  ِبَما

 ، اآلخرة في يحصلفقد توعد اهلل تعالى هاالء المجرمين بالصغار والذل والهوان، والصغار إما 
يجابه اهلل بحكم صغار يصيبهم أنه ، أوسواه حكمه ينفذ حاكم ال حيث  (1).الدنيا دار في واه

أو في الدنيا واآلخرة  لهم وأرى أن هذا الصغار والذلة والمهانة التي تلحق بالمجرمين قد تكون
، أو اآلخرين فجاءهم عقاب اهلل تعالى أنفسهمأو  ،فيهما معال. فكم وجدنا أناسال أجرموا بحق اهلل

  في الدنيا قبل اآلخرة .
 لفعله اإلجرامي الذي ال يرضى يأتون يوم القيامة وقد نكست راوسهموقد وصفهم اهلل بأنهم  -1

ُموَن َناِكُسوا ُرُءوِسِهم ِعنَد َربِِّهم َرباَنا َأبَصرَنا َوَلو َتَرى ِإِذ الُمجرِ }،فقال عز وجل: عنه اهلل تعالى
 .(12/المامنون){َوَسِمعَنا َفارِجعَنا َنعَمل َصاِلحال ِإناا ُموِقُنونَ 

 رال على الفردكل ذلك يوضح لنا وضوحال جليال حرمة الجريمة في القرآن الكريم ، لما له ضر 
 والجماعة .

 
 
 (.6/166الرازي،)الفخر  الغيب،التفسير الكبير ومفاتح  -1
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 : عالقة الجريمة بذوي االحتياجات الخاصة :المبحث الثاني
إلى تعريدا الجريمدة يجددها تتعلدق بالحددود والقصداص والتعزيدرات ، فدالمجرم الدذي يرتكدب الناظر 

جريمته سوا يتعرض إلحدي العقوبات الزاجرة إما بقطع اليدد أو القدذا حتدى المدوت أو الجلدد أو 
سجن أو النفي إلدى خدارج البلدد أو بالقتدل قصاصدال ، فتلدك العقوبدات يسدتحقها المجدرم جدزاءل علدى ال

 جريمته التي قام بها، والواقع أن ذلك الشخص سوا يجني على نفسه أو على ايره .
وعاقة كل واحدة منها بذوي االحتياجات الخاصدة مدن خدال حكدم القدرآن سنستعرض تلك الجرائم 

 .الكريم عليها 
 

 أوالا: الحدود .
 الجرائم التي تندرج تحت الحدود:أمثلة على بعض 

 الزنا .. -1
 السرقة. -2
 .شرب الخمر -3
 المحاربة. -1
 الردة. -5

 وأثر كل جريمة على المجرم والمجتمع . ،االختصاروسنبين تلك الجرائم بشئ من 
 
 الزنا: -1
 حكمه :* 
  يحل ولم تحريمه على الملل أهل واتفق العظام، الكبائر من وهو عظيمة، وفاحشة حرام الزنا
 اهلل قال ، (1)واألنساب األعراض على جناية ألنه الحدود؛ أشد حده كان ولهذا قط، ملة في

 َيدْدُعونَ  ال َوالادِذينَ }:سدبحانه وقال (32/اإلسراء){َوَساء َسِبيال  َفاِحَشةل  َكانَ  ِإناهُ  الزَِّنى َتْقَرُبواْ  َوالَ }:تعالى

مَ  الدناْفَس الاتِدي َيْقُتلُدونَ  َوال آَخدرَ  ِإَلهلدا اللادهِ  َمعَ  دا َذِلدكَ  َيْفَعدلْ  َوَمدن َيْزُندونَ  َوال بِداْلَحقِّ  ِإالا  اللادهُ  َحدرا  * َيْلدَق َأثَامل
 (65-68/الفرقان){ِفيِه ُمَهانلا َوَيْخُلدْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعاْ 

 
 
 .(7/5315وأدلته،الزحيلي،)الفقه اإلسامي  -1
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 :عقوبة الزنا
 (.بالحجارة لقد جاءت عقوبة الزنا في القرآن والسنة على نوعين وهما:) الجلد والقذا

 علددديهم فقددد أوجددب القدددرآن الكددريم بكددران ايددر متدددزوجينان و حدددر  ،امددرأة إذا زنددا رجدددل أو الجلتتد. -أ
 التالي:

ْنُهَما َواِحد   ُكلا  َفاْجِلُدوا الزااِنيوَ  الزااِنَيةُ }الجلد مائة جلدة: قال تعالى: -1  (2/النور ){َجْلَدة   ِمَئةَ  مِّ
والجلد مائدة بالنسدبة للبكدر ( 1.)عظمال  يكسر وال لحمال  يقطع ال بحيث خاصة، بكيفية َضْرب   والجلد
  الحر.

  (2).ا ما على األحرار وهي خمسون جلدة: فعليه نصأما العبد البكر
 (.52/النساء ){اْلَعذابِ  ِمنَ  اْلُمْحَصناتِ  َعَلى ما ِنْصاُ  َفَعَلْيِهنا  ِبفاِحَشة   َتْينَ أَ  َفِإنْ }لقوله تعالى:

 َواْلَيدْومِ  ِباللادهِ  ُتْاِمُندونَ  ُكندُتمْ  ِإن اللادهِ  ِديدنِ  ِفدي َرْأفَدة   َتْأُخدْذُكم ِبِهَمدا َوال}عدم الرأفدة بهمدا: قدال تعدالى: -2

 .(2/النور ){اآلِخر
 ألن ، الرحمدة مطلدق عن ينه لم بأنه إعامال  بها عبر ولعله ، لين عاقبة المجرمال تأخذ عند م أي

  (3).به المراوا من أسباب عن وتكون أرقها أو الرحمة أشد الرأفة
 (.2/النور ){اْلُمْاِمِنينَ  مِّنَ  َطاِئَفة   َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما}من الناس: قال تعالى: يجلدا على مأل -3
 أما التغريب فقد جاء في السنة النبوية ، وقد قال بذلك جمهور العلماء إال أبوتغريب عام:  -1

ن اددرب شدداء إن اإلمددام رأي إلددى التغريددب أن عنددده فإن،حنيفددة ، وحجددة الجمهددور يغددرب لددم شدداء واه
  (1)،في ذلك

 هللا رسدول ايد فقدال أعرابدي جداء قداال اعنهمد اهلل رضدي يِّ اْلُجهن خالد بن وزيد هريرة يأب عن      
 كدان يابند إن األعرابدي فقدال اهلل بكتداب ابينن اقض صدق فقال خصمه فقام اهلل بِكتاب ابينن اقض
 ثم ة  ووليد الغنم من بمائة منه يابن ففديت الرجم ابنك ىعل يل وافقال بامرأته ىفزن اهذ ىعل يفلاعس

 اَبينكمدد ألقِضددين  النبِددي فقددال عددام ِريددبوتغ ة  مائدد جلددد ابنددك ىعلدد اإَنمدد وافقددال العلددم أهددل سددألت
  (5)"امع وتغريب مائة جلد ابنك ىوعل ليكع( دُّ فتر ) فرد والغنم الوِليدة اأم اهلل بكتاب

 
 
 (.10157تفسير الشعراوي،)ص -1
 .(12/152،)القرطبي تفسير ، القرآن ألحكام الجامع -2
 (.13/205،البقاعي)والسور اآليات تناسب في الدرر :نظم -3
 (.10/113،ابن كثير،)عظيمال القرآن تفسير -1
 (.2656رقم-3/181) مردود فالصلح جور صلح على اصطلحوا إذا باب صحيح البخاري، -5
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 الرجم: -ب
 الغامدية .وقد جاءت السنة النبوية لتوضح حد الزاني المحصن،ومن ذلك حديث المرأة 

  اي: فقالت َأة  امر  جاءتهفَ  ،  النِبي عند سلاجال كنت: قال ، يهَأب عن ، بريدة بن اهللِ  َعبدعن 
ند يدتنز  قد يإن ، اهللِ  نبي  الغدد نمد كدان افلمد"  يارجعد: "  النبِدي الهد فقدال يتطهرند َأن أريدد يَواِه
 نَ بدد َمدداِعزَ  َرَددت اكمدد ينددتر  َأن تريددد لعلددك يطهرند ،اهللِ  نبددي ايدد: فقالددت ابالزند عنددده تَرفددفاعت َأتتده
،مالدد  بالصددبي هاَءتددج ولدددت افلَمدد"  يتلددد ىحتدد يارجعدد: "  يالنبِدد الهدد الَ فقدد ىلحبلدد يِإندد فددواهللِ  ك 

 افلمدد"  تفطميده ىحتدد فأرضدعيه يفدداذهب: " الَ قد ولدددت قدد اهددذ ،اهللِ  نبدي َيددا: فقالدت خرقددة يفد تحملده
 فَدفعده بالصدبي فدأمر ،فطمتده قدد اهدذ اهللِ  نبي اي: فقالت خبز كسرة يده يف بالصبي جاءت فطمته

 َأن اَس الندد َأمددر ثددم اَصدددِره ىإلدد افيهدد فجعلددت حفددرة الهدد فحفددر اِبهدد وَأمددر ،المسددلمين مددن رجددل ىِإلدد
 افسددَبه جبهتدده َأو ،خالددد وجدده ىعلدد الدددم فانتضددح افرماهدد ،بحجددر الوليددد بددن خاِلددد فأقبددل وَهددايرجم
 لدو توبدة تابدت لقدد بيدده ينفسد ِذيالد فدو اتسدبه ال دالدخ ايد مها: " فقال اِإياه سبه  النِبي َ سمع
 (1.)" ودفنت اعليه ىوَصل نتَفُكفِّ  ابه فَأمر ،منه لقبل س  مك صاحب اتابه

  
  :والمجتمع أثر الزنا على المجرم وأهله

 أن جريمة الزنا لها األثر الخطير على المجرم وأهله من بعده وذلك من خال : كما
للمجددرم الددذي أقدددم علددى تلددك الفعلددة، مددن خددال جلددده أمددام الندداس، فيددرى أن النفسددي  االنكسددار -أ

 نظراتهم . ليتفادىفيدفعه ذلك إلى تجنب المجتمع احتقار واستصغار،ينظرون إليه نظرة  الناس
كمددا أندده يجنددي علددى زوجدده وأوالده عندددما ُيحكددم عليدده بددالرجم حتددى المددوت ، فيتددرك مددن بعددده  -ب

 أيتامال وأرامل ، يعيشوا من بعده مكسوري الجناح .
، من خدال مدا يسدببه الزاندي مدن هتدك لألعدراض جريمة الزنا تعطي أثرال سلبيال على المجتمع  -ج

وفضح للبيوت وزيادة الحقد والضغينة مدن المجتمدع علدى المجدرم ليضدطرهم إلدى قتلده إن وجددوه ، 
   أو يبقى مشردال بين األزقة والشوارع أو مكبال باألاال في السجون .  

 
 السرقة: -2

 حكم السرقة
  حكم ذكر في اآليات السابقة والفساد األرض في السعي بطريق األموال أخذ تعالى ذكر لما
 
 .(7155 رقم-6/132)،ماعز حديث في الزهري، على االختاا ذكر سنن النسائي، -1
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 َواللاهُ  اللاهِ  ِمنَ  َنكاالل  َكَسبا ِبما َجزاءل  َأْيِدَيُهما َفاْقَطُعوا َوالسااِرَقةُ  َوالسااِرقُ }في قوله تعالى: السارق
  (1)(38)المائد/{يم  َحكِ  َعِزيز  

 
 عقوبة السارق:

، وهدو قطدع كفدده علدى الحداكم أن يقديم عليده الحدد وجددت فدي السدارق تلدك الشدروط وجدبإذا       
دنَ  َنَكداالل  َكَسدَبا ِبَمدا َجدَزاء َفاْقَطُعوْا َأْيدِدَيُهَما َوالسااِرَقةُ  َوالسااِرقُ }اليمنى من مفصل الكا. قال تعالى:  مِّ

 .(38/المائدة ){َحِكيم َعِزيز   اللاِه َواللاهُ 
ن رفعده وجدب القطدع ولدم  مفإذا عفا صاحب المال عن السارق ول يرفعه إلى السلطان فدا قطدع، واه

  (2)تنفع شهادة وال عفو .
 

 أثر جريمة السرقة على نفسه:
 أثر بال  الخطورة على المجرم، فقد يجندى علدى نفسده بقطدع يدده، وهدذا مدا يداثر عليده سدلبال للسرقة 

أمام اآلخرين ، كما أنه يحرم نفسده مدن ممارسدة حياتده السدابقة ، ليعامدل بعدد ذلدك معاملدة المعداق 
 الذي فقد جزء من جسده ليزيد من ذلك في عدد ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع.

 
 شارب الخمر)الس كر(:  -3
 عقلددده معددده يتعطدددلف إليددده، المتصددداعدة األبخدددرة مدددن دمااددده بدددامتاء لإلنسدددان تعدددرض حالدددة       

 .والقبيحة الحسنة األمور بين المميز
 :نوعان وهو
،وهدددذا الندددوع قدددد أباحددده اإلكراه أو االضدددطرار حالدددة أو البدددني، أو الددددواء مدددن كالحاصدددل سدددكر -1

 ألنه مسلوب اإلرادة، لقول ؛ألنه لضرورة العاج ، كما تجاوز اإلسام عن المكره ؛العلماء
  (3)"عليه وااستكره اوم والنسيان الخطأ يأمت عن جاوزت اهلل نا إ": َ  اهلل رسولال
 ، وهذا النوع اتفق العلماء  البيرة حتى آخر مسكر أيِّ  أو ،لخمرا عن طريق شرب   سكر -2

دنْ ِرْجدس   َواأَلْزاَلمُ  َواأَلنَصدابُ  َواْلَمْيِسدرُ  اْلَخْمدرُ  ِإناَمدا آَمُندواْ  الادِذينَ  َأيُّهَدا َيدا}علدى تحريمده لقولده تعدالى:  مِّ

 (.50/المائدة ){تُْفِلُحونَ  َلَعلاُكمْ  َفاْجَتِنُبوهُ  الشاْيَطانِ  َعَملِ 
 
 (.6/155،)القرطبي تفسير ، القرآن ألحكام الجامع -1
 .م2001هد1122القاهرة،الطبعة األولى -(،دار الفجر للتراث513منهاج المامن، د.مصطفى مراد،)ص -2
 يجوز ال من بابقي،(،السنن الكبرى للبيه2013 رقم-3/111،)ناسيوال المكره طاق باب سنن ابن ماجه، -3

 ( .11787 رقم-6/81)،إقراره
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 .والقصد اإلرادة ويزيل الزمن، من فترة يعطله بل العقل، ذهبيُ  ال بنوعيه والسكر
 وال ةدالعبددا يبطددل أندده:  الحنابلددة مددن القدديم وابددن تيميددة وابددن المالكيددة عنددد المشددهور علددى وحكمدده
 بطريق أكان سواء اإلرادة، أو القصد سامة لعدم وتصرفاته عقوده فتبطل التزام، يهاعل يترتب
قراره وطاقه يمينه يصح فا محظور، أو مباح  المالكيدة أن إال.  أقواله سائر وال وهبته بيعه وال واه
 صدار ألنده ،عليده طداق فدا يميدز ال أن إال طاقده، صدح حرامدال  سدكرال  سكر لو: الطاق في قالوا

  (1). كالمجنون
  

 عقوبة شارب الخمر:
قد جلد أحددال شدرب الخمدر  لم نجد النبي لم يحدد القرآن الكريم حد جريمة شارب الخمر و       

 أتددى  اللاددهِ  َرُسددولَ  َأنا  ،عدددد مددن الجلدددات حتددى يحدددد عددددها، إنمددا الددذي ذكددر فددي السددنة النبويددة
داِرب افمن هريرة َأبو قال. " بوهرِ اض"فقال شرب قد برجل داِرب َيددهب الضا دارب بنعِلده والضا  بثوبده والضا

ددافل  عليدده واتعيندد الَ  اهكددذ واتقولدد الَ  ":  اهللِ  رسددول فقددال .اهللُ  أخددزاك مِ القددو  بعددض قددال انصددرا ما
  (2)." الّشيطان
 .الجلد حده أن وعلى الخمر، شارب حد وجوب على متفقون الفقهاء
 .جلدة ثمانون أنه إلى: ومالك ألحنااا فذهب: مقداره في مختلفون ولكنهم
 .أربعون أنه إلى: الشافعي وذهب
 .ثمانون أنه(: الرواية األولى) :روايتان أحمد اإلمام وعن
 استشار عمر أن روي فإنه الصحابة، إلجماع تبعهم، ومن حنيفة، وأبو والثوري، مالك، قال وبهذا
 ". ثمانين الحدود كأخا اجعله: "عوا بن الرحمن عبد فقال الخمر؟ حد في الناس
 .بالشام عبيدة وأبي خالد إلى به وكتب ثمانين، عمر فضرب

 الوليدد جلدد عليدال  نأل الشدافعي، ومذهب ، بكر أبي اختيار وهو أربعون، الحد أن( الثانية والرواية)
 . أربعين عقبة بن
 إلدي أحدب وهدذا ةنا ُسد وكدل  . ثمدانين وعمدر أربعدين، بكدر وأبدو أربعدين،  اهلل رسول جلد: " قال ثم
".(3)  
 
 
 (.1/2573الفقه اإلسامي وأدلته،الزحيلي،) -1
 ( .6777رقم-8/157،)الخمر شارب ضرب في جاء ما بابصحيح البخاري، -2
حديث علي بن أبي طالب رضدي مسند اإلمام أحمد،، (2571رقم-1/175)باب حد السكران،سنن ابن ماجه، -3

 (.621رقم-2/58)اهلل تعالى عنه،
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 والمجتمع: فردعلى ال جريمة شرب الخمرر أث
ولما لهدا  ظيمة وفيها مصلحة للفرد والجماعةلم يحرم المولى عز وجل الخمر إال لحكمة جليلة وع

 أثر في ااية الخطورة على صاحبها، ومن تلك الحكم.
دراك كدم المجندون يتصدرا بددون وعديحشرب الخمدر يدذهب العقدل ماقتدال ويصدبح شداربه ب -أ   ،واه

 هذه الحالة يعامل معاملة ذوي االحتياجات الخاصة .وفي 
كما أن شارب الخمر يعود بضرره على المجتمع، ألن شارب الخمر كما تحددثنا سدابقال يكدون  -ب

ذلددك الشددخص بعدض الجددرائم كالقتددل وفددي هدذه الحالددة قددد يرتكدب  ،مدل كددالمجنوناذاهدب العقددل ويع
د فددي ذلدك عدددد ذوي االحتياجدات الخاصددة وهتدك لألعدراض ، ممددا يعدرض المجتمددع للمخداطر فيزيد

 كاأليتام والمعاقين وايرهم . 
 
 :والبغاة الحرابة -4
 الحرابة: -أ

 القددرآن فددي ورد مددا هددو وجددزااهم ، األرض فددي مفسدددون والمحدداربون ، الكبددائر مددن الحرابددة      
 اأَلْرِض  ِفي َوَيْسَعْونَ  وَلهُ اللاَه َوَرسُ  ُيَحاِرُبونَ  الاِذينَ  ِإناَما َجَزاء}: تعالى قوله من الكريم
 ِفي ِخْزي   َذِلَك َلُهمْ  اأَلْرضِ  ِمنَ  ُينَفْواْ  َأوْ  ِخاا   مِّنْ  َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم تَُقطاعَ  َأوْ  ُيَصلاُبواْ  َأوْ  ُيَقتاُلواْ َأن  َفَسادلا

 (33/المائدة ({َعِظيم   َعَذاب   اآلِخَرةِ  ِفي َوَلُهمْ  الدُّْنَيا
 يتوبددوا أن قبدل علدديهم القدبض مدن وتمكددن الحداكم علدديهم قددر إذا فديهم تنفددذ إنمدا العقوبددة ذههد ولكدن
  (1)عنهم العقوبة سقطت الحاكم عليهم يقدر أن قبل تابوا إذا ولذلك ، توبتهم معلنين ويأتوا
        {راِحدديم   اللاددَه َافُددور   ُموْا َأنا فَدداْعلَ  َعلَددْيِهمْ  َتْقددِدُرواْ  َأن َقْبددلِ  ِمددن تَدداُبواْ  الاددِذينَ  ِإالا }: تعددالى اهلل لقددول

  ( 31/)المائدة
 

 أحكام المحاربين)قطاع الطرق(:
اأَلْرِض  ِفدي َوَيْسدَعْونَ  اللادَه َوَرُسدوَلهُ  ُيَحداِرُبونَ  الادِذينَ  ِإناَمدا َجدَزاء}:نظدر العلمداء إلدى قولده تعدالى      
 ِفي ِخْزي   َذِلَك َلُهمْ  اأَلْرضِ  ِمنَ  ُينَفْواْ  َأوْ  ِخاا   مِّنْ  َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم تَُقطاعَ  وْ أَ  ُيَصلاُبواْ  َأوْ  ُيَقتاُلواْ  َأن َفَسادلا

  (33/المائدة({َعِظيم   َعَذاب   اآلِخَرةِ  ِفي َوَلُهمْ  الدُّْنَيا
  :على النحو التالي ، وذلكمنها العديد من األحكام واستخلصوا

 المال ، قطعت يده ورجله من خاا وقتل وصلب.إذا حارب الرجل فقتل وأخذ  -1
 
  (.32/351،)الكويت – اإلسامية والشئون األوقاا وزارة ،الكويتية الفقهية الموسوعة -1
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 فإن قتل ولم يأخذ المال قتل . -2
  .إن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خاا -3
  (1) إذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي . -1
 
 .بغاة ال -ب

ال  جدورال  المسلم ولو كدان جدائرال  واألميرلقد اتفق أهل العلم على وجوب طاعة اإلمام المسلم       
ذا كان األمر كذلك فإن خروج جماعة ذات شوكة من المسلمين عليه  يخرجه من دائرة اإلسام، واه

علي بن أبي طالب كما فعل  يعتبر بغيا منهم ويسمون بغاة وحينئذ يتعين على اإلمام أن يراسلهم،
ن أدلدددوا بشدددبهة كشدددفها لهدددم ليرجعدددوا إلدددى الحدددق  مدددع الخوارج،فدددإن ذكدددروا مظلمدددة واضدددحة أزالهدددا،واه

إال إذا بددددااتوه بالقتددددال فلدددده اللهددددم  ،الحكيمددددة اإلجددددراءاتوالطاعدددة ،وال يجددددوز لدددده قتددددالهم قبددددل هددددذه 
  (2)وللمامنين معه الحق في قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر اهلل.

ن}له تعالى:مصداقال لقو    ِإْحَداُهَما َعَلى َبَغتْ  َفِإن َبْيَنُهَما َفَأْصِلُحوا اْقَتَتُلوا اْلُمْاِمِنينَ  َطاِئَفَتاِن ِمنَ  َواِه
 ِإنا  َوَأْقِسدُطوا ِباْلَعدْدلِ  َبْيَنُهَمدا فَداءْت َفَأْصدِلُحوا فَدِإن اللادهِ  َأْمدرِ  ِإلَدى َتِفديءَ  َحتادى َتْبِغدي الاتِدي َفَقاِتُلوااأُلْخَرى 

 (.5/الحجرات){اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  اللاهَ 
ن        حكدددم إلدددى بالددددعاء بينهمدددا المامندددون أيهدددا فأصدددلحوا اقتتلدددوا، اإليمدددان أهدددل مدددن طائفتددان واه
 هداتين إحددى أَبدت فدإن ،بالعددل بينهمدا اإلصداحب وذلدك وعليهما، لهما فيه بما والرضا اهلل، كتاب

 ،اهلل حكم إلى اإلجابة وتأبى تعتدي، التي فقاتلوا ،وعليه له، اهلل كتاب حكم إلى اإلجابة الطائفتين
  (3).خلقه بين كتابه في حكم الذي اهلل حكم إلى ترجع حتى
 

 :والمحارب الباغي بين الفرق
 تأويدل، على يحارب الذي هو: والبااي تأويل، اير على وعصيانال  فسقال  يخرج المحارب أن      

ذا المال، ويأخذ فيقتل  أخدذ ما منه ياخذ وال الحرابة، حد عليه يقام ال فإنه يتب، ولم البااي أخذ واه
ن المال من  قدوة للبغداة ويكدون.  صداحبه إلدى فيدرد بعينده، شديء بيدده يوجدد أن إال ، موسدرال  كان واه

  (1).فيه يتحصنون مكان في ومنعة
 
 م .1552-هد1112،طبع لبنان-بيروت-(.دار إحياء التراث العرب1/51أحكام القرآن للجصاص،) -1
 ( .6/108األفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، للمدخلي،) -2
 ( .22/252،الطبري، )القرآن تأويل في البيان جامع -3
 ( .7/5175)الفقه اإلسامي وأدلته،للزحيلي -1
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 : البغاة جرائم عقوبة
 يددعون ألنده الحدد؛ علديهم يجدب فا المسافرين، من العدل أهل على الطريق البغاة قطع إذا      

 .منعة ولهم تأويل، عن أموالهم إباحة
 الزهدددري ولخبدددر البغدددي، دار علدددى واليتددده لعددددم اإلمدددام، يقطعددده ال العدددادل مدددال البدددااي سدددرق ولدددو

 دار علدى اإلمدام واليدة لعددم الحنفيدة، عندد البغداة علدى الحددود تقدام ال: الجملة وفي. الذكر السابق
 وال مددال، أو نفددس مددن الحددرب حددال أتلفددوه مددا ضددمان عدددم فددي والحنابلددة المالكيددة ويددوافقهم. لبغدديا

 .  الحدود عليهم تقام
، ألنه داره؛ في ولو المسلمين، أموال من شيئال  أصاب إذا البااي يقطع: الشافعي وقال        جان 

  (1).الخفيا وند التغليظ يستحق الجاني ألن وعدمها؛ المنعة وجود حقه في فيستوي
  

 على المجتمع: والبغاة أثر جريمة الحرابة
إن جريمة الحرابة والبغاة من الجرائم الخطيرة على أفراد المجتمع؛ ألن المحداربين  الخدارجون عدن 
القدددانون اإللهدددي هدددم فدددي نظدددر القدددرآن الكدددريم مجرمدددون؛ ألن جدددرمهم سددديعود علدددى أفدددراد المجتمدددع 

بات في األرواح واألموال ، مما يزيد من األيتام والثكلدى واألرامدل، بالدمار والقتل ومزيد من اإلصا
لدددذا جددداء القدددرآن الكدددريم مهدددددا ومتوعددددا بقدددتلهم وتقطيدددع أيدددديهم وأرجلهدددم مدددن خددداا أن ينفدددوا مدددن 

 األرض وهي من أعظم العقوبات بحقهم.
 
 الردة. -5

 إكدراه دون باختيداره الكفدر لدىإ اإلسدام عدن البدال ، العاقدل، المسدلم، رجوعالمقصود بها:هي       
 . واإلناث الذكور ذلك في سواء أحد من

 .باإليمان مطمئنا القلب دام ما دينه عن المسلم يخرج ال الكفر بكلمة التلفظ على واإلكراه
، ويدذكر يش ليسب النبي وذلك كما حصل مع عمار بن ياسر عندما عذب عذابال شديدال من قر 

فأخبروا النبي أمه أمامه ليخضعوه، فاضطر إلى أن ينصاع لما يريدون، لهتهم بخير، فقتلوا أباه و آ
 :َمدنْ  ِإالا  إيَمانِدهِ  َبْعددِ  ِباللاِه ِمدن َكَفرَ  َمن}بما حدث مع عمار من ذكره للفظ الكفر،فأنزل اهلل قوله 

  (2) (106/النحل ){ِباإِليَمانِ  ُمْطَمِئن   ُأْكِرَه َوَقْلُبهُ 
 
 ( .7/115)د.وهبة الزحيلي،،أدلتهالفقه اإلسامي و  -1
 (.2/300فقه السنة،سيد سابق،) -2
 
 
 



 168 

 ليس اإليمان أن وتعالى سبحانه الحق لنا يوضح الكريمة اآلية هذه في" قال الشعراوي:      
 بذلك، تشهدَ  وأنْ  ُبدا  وال ،يكفي ال وحده فالقول. اهلل رسول محمد اهلل إال إله ال: تقول أن مجرد
 (1)"المقولة هذه في اآلخر منهما كل واللسان القلب ُيواِطيء نْ أ تشهد ومعنى

 
 عقوبة المرتد:

، ويدامن بأركدان اإلسدامكل من يشهد أن ال إلده إال اهلل وأن محمدد رسدول اهلل، ويقديم أركدان       
ال قتل. اإليمان  ، ثم بعد ذلك يرجع عن ذلك إلى الكفر، يستتاب، فإن تاب واه

 ، بعد البلوغ والعقل. اإليمانبوالذي يقتل الذي أقر 
ن كان عاقا ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ثم لم يتب بعد البلوغ  فمن أقر باإليمان قبل البلوغ واه

ن فا يقتل ، ألن إيمانه لم يكن وهو بال  ، ويامر باإليمان ،ويجهد عليه با قتل إن لدم يفعلده . واه
ال قتدل،ولو كدان مغلوبدال أقر باإليمان وهو بال  سكران من خمر، ثم رجع اس علدى  تتيب،فإن تاب واه

 (2). السكر لم ُيسَتَتب ، ولم يقتل إن أبى التوبة عقله بسوى
 

 أثر جريمة المرتد على الفرد والمجتمع.
مدن الكفدر إلدى  إليده مما ال يعفى عنها إال بالتوبدة إلدى اهلل والرجدوع اإلسامجعلها  جريمة الردةإن 

فديحكم عليده  ، أمدا إن بقدي علدى كفدره وردتدهبعدد عنده حدد القتدللمجدرم تُ ، فهذه الخطوة من ااإليمان
اإلسام بالقتل، كما له أثرال بالغال على المجرم وأهله عندما يقتل ألنه سيترك من بعده أيتامدال ، ولده 
أثرال نفسيال على أهله وأوالده بقتله، ونقيس على ذلك اإلنسان الذي يتعامل مع االحتال فهدو بحكدم 

 تد. المر 
 وياثر على المجتمع من خال زيادة ذوي االحتياجات الخاصة من األيتام وايرهم .

 
 .(القصاص) الجنايات:ثانياا 

الواقع على نفس اإلنسان أو أعضائه ، وهدو القتدل والجدرح  االعتداءالجناية عند الفقهاء: مفهوم 
  (3)والضرب.

 
 . (8231،)صالشعراوي تفسير -1
  .م2001-هد1122الطبعة األولىالمنصورة،-مصر-اء للطباعة والنشردار الوف(،7/100لشافعي)األم ، ل -2
 ( .7/5611الفقه اإلسامي وأدلته،الزحيلي،) -3
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 مشروعية القصاص:
اُكمْ  َذِلُكمْ  ِباْلَحقِّ  إالا  اللاهُ  َحرامَ  الاِتي الناْفَس  َتْقُتُلوا َوالَ }قال تعالى:  (.151/األنعام ){ِبهِ  َوصا

 بِداأُلُذنِ  َواأُلُذنَ  َواأَلندَا بِداأَلناِ  بِداْلَعْينِ  َواْلَعدْينَ  بِدالناْفسِ  الدناْفَس  َأنا  َعلَدْيِهْم ِفيهَدا َوَكَتْبَندا}ال تعدالى:قدو 

 ُهدمُ  للادُه َفُأْولَددِئكَ ا أندَزلَ  ِبَمدا َيْحُكم َوَمن لامْ  لاهُ  َكفااَرة   َفُهوَ  ِبهِ  َتَصداقَ  َفَمن َواْلُجُروَح ِقَصاص   ِبالسِّنِّ  َوالسِّنا 

 .(11/المائدة){الظااِلُمونَ 
 

 والجناية على النفس نوعان:
 .بالقتل النوع األول: الجناية على النفس اإلنسانية

،فحددذر القددرآن زهدداق للددنفس التددي أمددر القددرآن بالمحافظددة عليهاإوهددي مددن أخطددر الجنايددات ألن بهددا 
 منها. االقترابالكريم كل من يتجرأ على 

 
 إلى ثالثة أقسام: القتلَ  د قسم العلماء  وق
 علددى يغلددب بمددا الدددم معصددوم إنسددان قتددل المكلددا يقصددد أن: هددو العمددد فالقتددل القتتتل العمتتد:-1

 .أسلحة النارية كحديدة حادة ، أو (1).على القتل اإلصرارمع سبق  به يقتل أنه الظن
ددلا َيْقتُدلْ  َوَمدن}عدالى:ولقدد حدرم القدرآن القتدل العمدد ،وجرمده ، والدظ فدي عقوبتده فقدال ت َتَعمِّ  ُمْاِمنلدا مُّ

ا َعَذابلا َلهُ  َوَأَعدا  َوَلَعَنهُ  َوَاِضَب اللاُه َعَلْيهِ  ِفيَها َخاِلدلا َجَهنامُ  َفَجَزآُاهُ   ( 53/النساء ){َعِظيمل
 

 -له عقوبتان: عقوبة القتل العمد:
 العفو(. -الكفارة -ديةال -)القصاص :مثل العقوبة األولى: العقوبة الدنيوية:      

 .هتنم وأنه مطرود من رحموعده اهلل بجه ،ةالعقوبة الثانية: العقوبة األخروي
علددى اإلنسددان، فالعقوبددة الدنيوية،يأخددذ جددزاءه فددي الدددنيا  وهددذه العقوبددة مددن أخطددر العقوبددات      

تتاليدددة فدددي ولدددم يتدددب، فوعدددده اهلل بعقوبدددات م علدددى جريمتددده النكدددراء تفتكفدددر عمدددا فعلددده،أما إن مدددا
ا يَق تُل  َ َمن}وقد بينها اهلل عز وجل بقولده:اآلخرة.  و  تََعم  ِمن امُّ ا َجهَتن  ُ ََْجَزآُؤهُ ُمؤ   ِْيهَتا َخالِتو  ََ َ َغِضت

َُعلَي هِ ا َعَذاب ا لَهُ َ أََعو  َ لََعنَهُ َّللا   .(53/النساء ){َعِظيم 
 مدن َاضدب الندار، فدي ُخلدود جهدنم، جزاء: العذاب في مرحلة من أكثر نجد" :قال الشعراوي      

 وفيده عدذاب ففيده العدذاب؛ كدل ليسدت جهدنم فكدأن. عظديم لعدذاب اهلل مدن إعداد اهلل، من لعنة اهلل،
 (1)."عظيم لعذاب إعداد ثم لعنة وفيه اضب وفيه النار في خلود
 
 . (2550تفسير الشعراوي،)ص :انظر -1
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 مددن متعددددة ألوانددال  هندداك أن عددن بعددض يغفددل وقددد فحسددب، جهددنم هددو العددذاب أن يتصددور فبعضددنا
 إلى وصل عندما ولكن شيء، كل هو الحبس أن فنظن حبسه يتم إنسانال  نرى الحياة وفي. العذاب
  (1).الحبس من أشر هو ما فيه أن عرفنا الحبس في يحدث ما علمنا

 
 القتل شبه العمد. -2

 خفيفدة بعصدا يضدربه كدأن عادة، يقتل ال بما الدم معصوم إنسان قتل المكلا يقصد أن هو      
 .ذلك ونحو سوط أو بيده، لكزه أو صغير، حجر أو

 ايدددر والقتدددل مقصدددود، الضدددرب أن إذ والخطدددأ، العمدددد بدددين متدددردد القتدددل نأل العمدددد، شدددبهب وسدددمي
  (2).محضال  خطأ وال ،محضال  عمدا ليس فهو العمد، شبه عليه أطلق ولهذا .مقصود

  (3)الدية المغلظة.وعقوبة القتل شبه العمد 
 
  القتل الخطأ: -3
 صددديدال  رمدددى أو فقتلددده، ايدددره علدددى إنسدددان سدددقط لدددو كمدددا القتدددل، وال الضدددرب يقصدددد أال هدددو      

  (1).إنسانال  فأصاب
ْاِمَنة   َبة  َرقَ  َفَتْحِريرُ  َخَطئلا ُمْاِمنلا َقَتلَ  َوَمن َخَطئلا ِإالا  ُمْاِمنلا َيْقُتلَ  َأن ِلُمْاِمن   َكانَ  َوَما}قال تعالى:  َوِدَية   مُّ

داُقواْ  َأن ِإالا  َأْهِلهِ  ِإَلى مَُّسلاَمة   ْاِمَندة   َرَقَبدة   َفَتْحِريدرُ  ْمدْاِمن   لاُكدْم َوُهدوَ  َعدُدو   قَدْوم   ِمدن َكدانَ  َفِإن َيصا ن مُّ َكداَن  َواِه
يثَداق   َوَبْيدَنُهمْ  َبْيَنُكمْ  َقْوم   ِمن ْاِمَندةل  َرَقَبدة   َوَتْحِريدرُ  ِلدهِ َأهْ  مَُّسدلاَمة  ِإلَدى َفِدَيدة   مِّ  َشدْهَرْينِ  َيِجدْد َفِصدَيامُ  لادمْ  َفَمدن مُّ

اِه َوَكاَن اللاُه عاللا  مِّنَ  َتْوَبةل  ُمَتَتاِبَعْينِ  ا ِليمل  (.52/النساء ){َحِكيمل
  تحرير رقبة مامنة (5)قتل إنسانال خطأ وهي على التالي:وقد أوجبت اآلية القرآنية كفارة الذي ي

الديددة اء العبيددد فصدديام شددهرين متتددابعين ،ثددم فمددن لددم يجددد تلددك الرقبددة وخاصددة فددي عصددرنا النتهدد، 
 ،وهي مائة من اإلبل .

 
 
 .(2550تفسير الشعراوي،)ص :انظر -1
  (. 2/316فقه السنة، سيد سابق،) -2
 (.7/5721الفقه اإلسامي وأدلته،) :انظر -3
 (.2/317فقه السنة،سيد سابق،) -1
 .(5/315،)القرطبي ، القرآن ألحكام الجامع -5
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 النفس: النوع الثاني: الجناية على ما دون
وهددي الجنايددات التددي تقددع علددى بعددض أجددزاء الجسددد ، كددالعين واألنددا والسددن وقطددع اليددد والرجددل 

 تعالى:وقال  وايرها، فهي كل جرح يقع على اإلنسان دون ازهاق روحه كما قال تعالى:
 ِبالسِّدنِّ  َوالسِّدنا  بِداأُلُذنِ  َواأُلُذنَ  َواأَلندَا بِداأَلناِ  بِداْلَعْينِ  َواْلَعدْينَ  بِدالناْفسِ  الدناْفَس  َأنا  ِفيهَدا َعلَدْيِهمْ  َوَكَتْبَندا}

 ُهدمُ  اللادُه َفُأْولَددِئكَ  أنددَزلَ  ِبَمدا َيْحُكدم َوَمدن لاددمْ  لادهُ  َكفاداَرة   َفهُدوَ  بِدهِ  َتَصدداقَ  َفَمدن َواْلُجدُروَح ِقَصداص  

 (11)المائدة/{ِلُمونَ الظاا
القصددداص فيمدددا دون الدددنفس يكدددون فدددي أمدددرين الجدددروح والقصددداص، فدددإذا أراد القصددداص بالمماثلدددة 
ن لددم يددأمن الحيددا فددا يجددوز القصدداص  فينظددر القاضددي فددإن أمددن الحيددا لدده أن يأخددذ بالمثددل واه

  (1)بالمثل .
 

 : التعزير.ثالثاا 
مقدددرة الايددر رائم، وسددنبين فيمددا يلددي العقوبددات لقددد تحدددثنا سددابقا عددن العقوبددات المقدددرة للجدد      

 شرعا وهي التعزيرات.
نما معينال، مقدارال  وال نوعال  الشرع لها يحدد لم التي هيوالتعزيرات،    تقدير إلى فوضها واه

  (2).والجناية الجاني ظروا بحسب للمصلحة محققال  يرونه ما لتطبيق الحكام
 

 الجلدات التي يضرب بها للتعزير: دعدَ 
 جدابر بدن الدرحمن عبدد عدن،ف يضرب به للتعزير فقد أخبدر بده النبدي  عدد الجلد الذيأما       
 جلددات عشدر فدوق يجلدد ال" :يقدول  النبدي كدان :قدال عنده اهلل رضدي بدردة أبدي عن اهلل عبد بن
  . (3)"اهلل حدود من حد في إال
 إن الطحدداوي قددول فددي سددايو  وأبددي ثددور وأبددي مالددك فمددذهب العلمدداء بددين خدداا فيدده البدداب هددذا

 وقالددت الحدددود بدده يتجدداوز وأن رآه مددا بدده يبلدد  أن لإلمددام ويجددوز محدددود مقدددار لدده لدديس التعزيددر
  أكثره طائفة وقالت جلدة إال جلدة مائة التعزير أكثر طائفة وقالت فأقل جلدة مائة التعزير طائفة
 أكثره طائفة وقالت ايةرو  في يوسا وأبي ليلى أبي ابن قول وهو فأقل سوطا وتسعون تسعة

 
بيروت،الطبعدة -دمشدق،الدار الشدامية-،دار القلم(5/30المهذب في فقه اإلمام الشافعي،أبي إسحاق الشيرازي) -1

 . م1556-هد1117األولى 
 (1/3112)للزحيلي، الفقه اإلسامي وأدلته، :انظر -2
 (.6818رقم-8/171صحيح البخاري،باب كم التعزير واألدب، ) -3
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 وهو تسعة بالتعزير يتجاوز ال طائفة وقالت سوطا عشرون أكثره طائفة وقالت سوطا نثاثو 
 قدول وهدو ذلدك مدن أكثدر بده يتجداوز ال فأقدل طأسدوا عشدرة أكثدره طائفة وقالت الشافعي قول بعض
 فددوق يجلدد ال قولده وهدو المرفدوع الحدديث عدن وأجدابوا الظداهر وأصدحاب والشدافعي سدعد بدن الليدث
 الزجددر أدنددى فيدده ويدداثر بددالردع يرتدددع مددن حددق فددي بأندده اهلل حدددود مددن حددد فددي إال جلدددات عشددر

 وال جلددددات عشدددر فددديهم يددداثر فدددا النددداس وأسدددقاط السدددفلة وأمدددا أشدددرافهم وأشدددراا النددداس كأشدددراا
  (1).يراه ما بحسب اإلمام فيعزرهم ،نيعشر 
 

 :على الفرد والمجتمع قصاصأثر جريمة ال
رة بذوي االحتياجات الخاصة ، فالقاتل الذي َيقتل أو ُيقتل بجنايتده لها عاقة مباش الجناية بنوعيها

عندما يترك من بعده أيتامال وأرامل، والذي يقطع  يتسبب بمزيد من أصحاب الحاجات في المجتمع
 لغيره ولنفسه عندما ُيقتص منه بالمثل .عضوال أو يبطله ألحد فإنه يتسبب كذلك بإعاقة 

واء الحددود أو القصداص تعمدل علدى زيدادة اإلعاقدات فدي المجتمدع ممدا تلك الجرائم بكل أنواعها سد
 ةدازيدددتعمدددل علدددى يدددادي لوجدددود أصدددحاب الحاجدددات الخاصدددة، وكلمدددا زادت الجريمدددة فدددي مجتمدددع 

والحاجددات فيهددا، لددذا قددام القددرآن الكددريم بالتوعددد بالقصدداص لكددل مددن يقدددم علددى  اإلعاقدداتأصددحاب 
 َوَمدن}قدال تعدالى:كمدا قدم عليه الناس من هدذه األفعدال، تلك الجرائم ليقلص قدر االستطاعة ما يُ 

دددلا َيْقتُددلْ  َتَعمِّ  َعددَذابلا لَددهُ  َوَأَعدددا  َوَلَعَنددهُ  َوَاِضددَب اللاددُه َعَلْيددهِ  ِفيهَددا َخاِلدددلا َجهَددنامُ  َفَجددَزآُاهُ  ُمْاِمنلددا مُّ

ا    (53)النساء/{َعِظيمل
ي بادهم لبعدهم عن تعاليم اإلسام الحنيا والناظر إلى الشعوب الغربية يجد أن الجريمة تكثر ف

ربده أكثدر ابتعدد عدن مدن  ، في المقابل نجد الجريمة تقل في بين المسلمين ، وكلما اقترب اإلنسان
الذي ينهاه عن تلك األفعال التي ترفضدها الفطدرة  كل أنواعها؛ ألنه متمسك بمنهي خالقهالجريمة ب
اُكمْ  َذِلُكمْ  ِباْلَحقِّ  إالا  اللاهُ  َحرامَ  الاِتي الناْفَس  َتْقُتُلوا َوالَ }تعالى: هلو قالسليمة ل  (.151/األنعام ){ِبهِ  َوصا

من هذا المنطلق قام القرآن الكريم بالعمل الحثيث ليقلل من الجرائم في المجتمع بكل ما يملك مدن 
 ترايب وترهيب ، لذا سنبين في المبحث اآلخر عاج القرآن الكريم لتلك الجريمة. 

 
لبنان،الطبعددة -بيددروت-(،دار الكتددب العلميددة18/337،بدددر الددين العينددي،)البخاري صددحيح شددرح القدداري عمددة -1

 م .2001-هد1121األولى
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 عالج القرآن الكريم للجريمة : : ثالثالمبحث ال
،  علدى أنده إنسدان يحتداج إلدى عداج الجريمدةنظر القرآن الكريم إلى الشخص الدذي يرتكدب       
جددرأ إنسددان علددى جريمددة مددا بددأّي نددوع مددن أنواعهددا إاّل هندداك سددببال دفعدده إلددى ذلددك ، فلددم يقدددم فمددا يت

 . على تلك الِفعلة النكراء لهوىل في نفسه 
، حتدى ال ينددم علدى مدا فعلده بعدد ذلدك ، أو ال فأراد القرآن الكريم عداج تلدك األمدور قبدل وقوعهدا 
 ه . يكون له خط رجعة من تلك الجريمة الستفحالها ب

 ومن عاج القرآن الكريم لهاالء الناس:
 
 :الفاحشةحرم القرآن الكريم كل أمر يقرب إلى  -1

فاإلنسان ال يقع في هذه الجريمدة النكدراء مدن أول مدرة يدرى بهدا المدرأة ، إنمدا هنداك مقددمات       
ب الموصدلة سبقت خطوة الزنا حتى وقع بهدا، فنجدد القدرآن الكدريم أراد أن يطدوق عليندا هدذه األسدبا

 إلى الفاحشة ، حتى نطمئن ونبقى في َبِر األمان.
 (32/اإلسراء){َوَساء َسِبيال  َفاِحَشةل  َكانَ  ِإناهُ  الزَِّنى َتْقَرُبواْ  َوالَ }قال تعالى:

وكأن اهلل تعالى يخاطب عباده أال يقتربوا من كل فعل يجر ويوقع اإلنسان في هدذه الفاحشدة، مدن 
 الوقددوع إلددى الطريددق يفددتح ذلددك فددإن ،إلدديهن والنظددر ، بهددن والخلددوة ، اءالنسدد كمخالطددةقددول أوفعددل 

  (1).فيها
ألنهددددا األرض الخصددددبة  ؛فددددالنظرة والخلددددوة بالنسدددداء األجنبيددددات مددددن أخطددددر األمددددور علددددى الرجددددال

 ن أن يعمل بها، وحتى نتعظ من ذلك نذكر تلك القصة التي كانت في عابد بني اسرائيل.للشيطا
 ، أخدت لهدم إخدوة ثاثة زمانه في وكان ، زمانه أهل أعبد من وكان ، إسرائيل بني في عابدال  كان

 يخلفددون مددن عنددد يدددروا فلددم ، ثاثددتهم علددى البعددث فخددرج ، ايرهددا أخددت لهددم ليسددت ، بكددرا وكانددت
 يخلفوهدا أن علدى رأيهدم فداجتمع قدال. يضدعونها مدن عندد وال ، عليهدا يدأمنون مدن عند وال ، أختهم
 كنفده فدي فتكدون ، عندده يخلفوهدا أن فسدألوه فدأتوه ، أنفسدهم في ثقة وكان ، ئيلإسرا بني عابد عند

 بده يزالوا فلم قال. أختهم ومن منهم باهلل وتعوذ عليهم ذلك فأبى ، ازاتهم من يقفلوا أن إلى وجواره
 وتركوهدا انطلقدوا ثم البيت ذلك في فأنزلوها ، صومعتي حذاء بيت في أنزلوها: فقال أطمعهم حتى

 بددداب عندددد فيضدددعه ، صدددومعته  مدددن الطعدددام إليهدددا يندددزل ، زماندددا العابدددد ذلدددك جدددوار فدددي مكثدددتف ،
  فتخرج يأمرها ثم ، صومعته في ويصعد بابه يغلق ثم ، الصومعة

 
 (.8/85،)طنطاوي سيد محمد ،الوسيط التفسير -1
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 ، الخير في يرابه يزل فلم الشيطان له فتلطا:  قال. الطعام من لها وضع ما فتأخذ بيتها من
  بذلك فلبث:  قال. فيعلقها أحد يراها أن ويخوفه ، نهارا بيتها من الجارية خروج عليه ويعظم
 حتى بطعامها إليها تمشي كنت لو:  له وقال ، واألجر الخير في فرابه إبليس جاءه ثم ، زمانا
 في ضعهفو  بطعامها إليها مشى حتى به يزل فلم:  قال ؛ ألجرك أعظم كان بيتها في تضعه
 كنت لو:  وقال ، عليه وحضه الخير في فرابه إبليس جاءه ثم زمانا بذلك فلبثت:  قال ، بيتها

  حتى به يزل فلم:  قال. شديدة وحشة استوحشت قد فإنها ، بحديثك فتأنس وتحدثها تكلمها
 لتنز  لوكنت:  فقال ذلك بعد إبليس أتاه ثم:  قال. صومعته فوق من عليها يطلع زمانا حدثها
  يزل فلم. لها أنس كان فتحدثك بيتها باب على وتقعد وتحدثها صومعتك باب على فتقعد إليها
  زمانا فلبثا ، بيتها من الجارية وتخرج ، يحدثها صومعته باب على وأجلسه أنزله حتى به

 من خرجت لو:  وقال ، بها يصنع فيما والثواب الخير في فرابه إبليس جاءه ثم ، يتحدثان
 فلبثا:  قال. فعل حتى به يزل فلم. لها آنس كان بيتها باب من قريبا فجلست كصومعت باب 

 :  له وقال ، بها يصنع فيما الثواب حسن من له وفيما الخير في فرابه إبليس جاءه ثم ، زمانا
  فيقعد صومعته من ينزل فكان. ففعل ، بيتها من تخرج ولم فحدثتها بيتها باب من دنوت لو

 ولم تحدثها معها البيت دخلت لو:  فقال إبليس جاءه ثم حينا بذلك فلبثا. دثهافيح بيتها باب على
  نهاره يحدثها فجعل ، البيت دخل حتى به يزل فلم. بك أحسن كان ألحد وجهها تبرز تتركها
 حتى له يزينها يزل فلم ، ذلك بعد إبليس أتاه ثم:  قال. صومعته في صعد أمسى فإذا ، كله

 عليها وقع حتى له ويسول عينه في يحسنها إبليس به يزل فلم. وقبلها افخذه على العابد ضرب
 ولدت وقد الجارية هذه إخوة جاء أن أرأيت:  له فقال إبليس فجاءه ، ااما له فولدت ، فأحبلها
 ، وادفنه فاذبحه ابنها إلى فاعمد! يفضحوك أو تفتضح أن عليك آمن ال! تصنع كيا! منك
 تكتم أتراها:  له فقال. ففعل ، بها صنعت ما على يطلعوا أن خوتهاإ مخافة عليك ستكتم فإنها 

 ذبحها حتى به يزل فلم. ابنها مع وادفنها فاذبحها خذها! ابنها وقتلت بها صنعت ما إخوتها
 وصعد ، التراب عليها وسوى ، عظيمة صخرة عليها وأطبق ، ابنها مع الحفيرة في وألقاها

 ،الغزو من إخوتها قفل حتى ؛ يمكث أن اهلل شاء ما لكبذ فمكث ؛ فيها يتعبد صومعته في 
 قبرها وهذا ، أمة خير كانت:  وقال لهم وبكى ، عليها وترحم لهم فنعاها عنها فسألوه فجااوه
 ثم أياما قبرها على وأقاموا ، عليها وترحموا قبرها على فبكوا القبر إخوتها فأتى .إليه فانظروا
 صورة في الشيطان أتاهم ، مضاجعهم وأخذوا الليل عليهم جن فلما. أهاليهم إلى انصرفوا

 ، عليها وترحمه وموتها العابد بقول فأخبره ؛ أختهم عن فسأله بأكبرهم فبدأ ، مسافر رجل 
 أحبل قد إنه ، أختكم أمر يصدقكم لم: وقال الشيطان فكذبه ؛ قبرها موضع أراهم وكيا 
 خلا احتفرها حفيرة في وألقاها ، منكم فزعا معه وذبحها فذبحه ااما منه وولدت أختكم 
 من يمين عن فيه كانت الذي البيت فادخلوا فانطلقوا. دخله من يمين عن فيه كانت الذي الباب 
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 مثدل لده وقدال منامده فدي األوسدط وأتدى:  قدال. أخبدرتكم كمدا جميعا هنالك ستجدونهما فإنكم دخله 
 واحدد كدل رأى لمدا متعجبدين اسدتيقظوا لقدوما اسدتيقظ فلمدا. ذلدك مثل له فقال أصغرهم أتى ثم. ذلك
 بعضدا بعضدهم فدأخبر ، عجبدا رأيت لقد:  منهم واحد كل يقول ، بعض على بعضهم فأقبل. منهم
 أمضدى ال:  أصدغرهم قدال. هدذا ودعدوا بندا فامضدوا ، بشديء ليس حلم هذا:  أكبرهم قال. رأى بما

 أخدتهم فيده كاندت الدذي البيدت دخلدوا ىحت جميعا فانطلقوا:  قال. فيه فأنظر المكان ذلك أتي حتى
 فدي مدذبوحين وابنهدا أخدتهم فوجددوا ، مندامهم فدي لهم وصا الذي الموضع وبحثوا الباب ففتحوا ،

 ، ملكهدم عليده فاسدتعدوا. بهمدا صدنع فيمدا إبلديس قدول فصددق العابدد فسدألوا ، لهدم قيل كما الحفيرة
 علمدت قدد:  لده فقدال الشديطان أتداه خشدبةال علدى أوقفدوه فلمدا ، ليصدلب فقدموه صومعته من فأنزل
 اليدوم أطعتندي أندت فدإن ، ابنهدا وذبحدت وذبحتهدا أحبلتها حتى المرأة في فتنتك الذي صاحبك أني

 الشديطان خلدى كفدر فلمدا ؛ بداهلل العابدد فكفر:  قال. فيه أنت مما خلصتك خلقك الذي باهلل وكفرت
  (1).فصلبوه أصحابه وبين بينه

أن اإلنسان المسلم يجدب عليده أن يبتعدد قددر اإلسدتطاعة عمدا يقدرب إلدى الزندا، تظهر هذه الرواية 
،الدذي توعددد بددااواء بنددي آدم فقددال تعددالى وأن ال ينجدر وراء وسدداوس الشدديطان ، فهددو العدددو األول 

 َأْيدِديِهمْ  َبدْينِ  مِّدن َيدناُهمآلتِ  ثُدما  * اْلُمْسدَتِقيمَ  َلهُدْم ِصدَراَطكَ  أَلْقُعدَدنا  َأْادَوْيَتِني َفِبَمدا قَدالَ }على لسان ابلديس:

 (17-16)األعراا/{َشاِكِرينَ  َأْكَثَرُهمْ  َتِجدُ  َوالَ  َشَمآِئِلِهمْ  َوَعن َأْيَماِنِهمْ  َخْلِفِهْم َوَعنْ  َوِمنْ 
فمهمددا كددان المسددلم عابدددال متنسددكال إال أن الشدديطان ال ييددأس أن يزلدده ويبعددده عددن ربدده عددز وجددل، 

 ان فحذر ، وعرا طريق الرحمن فلزم . فالعاقل من عرا طريق الشيط
 
 أعظم الفواحش وأقبحها. القرآن الكريم جريمة الزنا من عد  -2

َذا َواْلَفَواِحَش  اإِلْثمِ  َكَباِئرَ  َيْجَتِنُبونَ  َوالاِذينَ }قال تعالى:  (37/الشورى) {َيْغِفُرونَ  ُهمْ  َما َاِضُبوا َواِه
مدن أعظدم الفدواحش ، حتدى ال يظدن اإلنسدان أن بفعلتده وأراد القرآن الكدريم أن يظهدر فاحشدة الزندا 

الشدرع والعقدل والطبدع السدليم مدن  هواسدتقبح فحدش مدا هدي كدل اْلَفواِحَش فد يرها مدن الدذنوب،تلك كغ
 .(2)وايرها والقتل كالزنا قول أو فعل

بهددذه الكلمددات يسددتطيع أن يعددالي القددرآن بعددض النفددوس الضددعيفة التددي تريددد أن تنتهددك األعددراض 
 بر ذلك من سفاسا األمور.وتعت
 
 الطبعددة لبنددان،-بيددروت-(، ماسسددة الرسددالة للطباعددة والنشددر18/11،القرطبددي،)القرآن ألحكددام الجددامع :انظددر -1

 .( 15/115،عبد الرحمن القماش،)الكريم القرآن تفسير فى الحاوى ،م 2006 -هد 1127: األولى
 . (25/81)، لزحيليوهبة ا أبو ،والمنهي والشريعة العقيدة في المنير التفسير -2
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ليدأذن لده بالزنددا وكدان جديدد عهدد باإلسدام ،ظاندال منده أن الزنددا  رجدل إلدى النبدي جداء وروي أنده 
 لكريم عليه ، وكيا عالي الموقا. ليس بالجرم الكبير، فماذا كان رد النبي ا

 عليه مالقو  لَ فَأقب الزنبا يل ائذن اهللِ  رسول اي فقال  النِبي ىأت اشاب ىفت إن :قال أمامة يبأ عن
 اهلل يجعلند اهللو  ال قدال ألمِّدك أتحبده قدال فجلدس قدال اقريبد منده افددن ادنده فقدال مه مه الواق فزجروه
 اهلل يعلنددج اهلل رسددول ايدد واهلل ال القدد البنتددك أفتِحبدده قددال ألمهدداتهم يحبوندده الندداس وال قددال ِفددداءك
 وال قددال اءكدفدد اهلل يجعلندد واهلل ال قددال ختددكأل بددهأفتحِ  قددال ِلبندداتهم يِحبوندده الندداس وال قددال فددداءك
 يِحبوَندده الندداس وال قددال فددداءك اهلل يجعلندد واهلل ال قددال ِلعمتددك َأفتِحبدده قددال ألخددواتهم يِحبوندده الندداس

 قددال لخدداالتهم يِحبوندده الندداس وال قددال فددداءك اهلل يجعلندد واهلل ال قددال لخالتددك أفتِحبدده القدد لعمدداتهم
 يلتفدت ىالفتد ذلدك بعدد يكدن لدمف فرجده وحصدن قلبده وطهدر ذنبده اافدر للهدما وقدال عليده يده عفوض

 . (1)"ءشي ىإل
 
 تربية صالحة تكون على حب اهلل ومراقبته. النشئتربية  -3
للطفل منذ أن يفتح عينيه فدي أحضدان أبويده،فالبيت مدرسدة يهدتم بهدا  اإلساميةتبدأ التربية       

اآلبدداء العنايددة بتربيددة أبنددائهم تربيددة صددالحة وحسددنة واددرس اإلسددام أيمددا اهتمددام .وقددد أوجددب علددى 
 ( .2)فيهم القيم التي يريدها اهلل تعالى

 األوالد بتربيدددة الفائقدددة العنايدددة ،وخصائصددده هويتددده علدددى والحفددداظ المسدددلم البيدددت بنددداء ركدددائز مدددنف
 ،وفق منهي اهلل تعالى الذي فيه السعادة في الدارين .وتعليمهم

ألن اهلل اء أن التربيدددة تكدددون مدددن أول النشدددئ؛ فدددي قصدددتها تعليمدددال لآلبددديجدددد  ، والنددداظر إلدددى مدددريم،
 َنَباتلدا َوَأنَبَتهَدا ِبَقُبدول  َحَسدن   َربُّهَدا َفَتَقباَلهَدا}ا وأنبت مريم على األخاق الحميددة. فقدال تعدالى:ربّ تعالى 

 .(37آل عمران/ ){َزَكِرياا َوَكفاَلَها َحَسنلا
  . (3)"والطاعة والعفة والسداد الصاح في هانبتأي أ"قال الرازي: 

  للروح شاملة حسنة تربية وتوفيقه وعنايته ورزقه خيره في ونماها رباها أي":(1)*رضاقال 
 
 .(10)ص،تم تخريجه سابقال  -1
 الرياض .-اللواء للنشر والتوزيع (،منشورات دار28التربية في السنة النبوية،أبو لبابة حسين،)ص -2
 . (8/31الفخر الرازي،) ،الغيب مفاتيح و الكبير التفسير -3
 رجال وأحد( المنار) مجلة صاحب: النسب الحسيني ،األصل البغدادي القلموني، رضا علي بن رشيد محمد -1

 م(1865)القلمون في ونشأ ولد. والتفسير والتاريخ واألدب بالحديث العلماء الكتاب، من. اإلسامي اإلصاح
 ثم. بيروت في ذلك قبل به اتصل قد وكان. له وتتلمذ عبده محمد الشيخ فازم هد 1315 سنة مصر إلى رحل

 القرآن وتفسير ،المنار) مجلة آثاره أشهر .واالجتماعي الديني اإلصاح في آرائه لبث( المنار) مجلة أصدر
 .(6/126األعام ،للزركلي،) :انظر)م( ودفن فيها.1535(.توفي في مصر)الكريم
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 طبيعتهدا يفسدد ال الصالحة الثمرة وتثمر تنمو حتى الصالحة األرض في الشجرة بىتر  كما والجسد
  (1)."شيء
كمددا أمددر اهلل األبندداء العنايددة بآبددائهم فددي الكبددر،بخفض الجندداح لهددم وعدددم إيددذائهم،حتى بأقددل       

ألخاق تعالى بالدعاء لهم على تربيتهما الصالحة لنا، وهذه او  رنا سبحانهالكلمة وهي أا، كما أم
الحسددنة مددن األبندداء ال تكددون عندددهم إال إذا اجتهدددنا علددى أبنائنددا فددي الصددغر حتددى نددربيهم تربيددة 

ة ، يدنشأة تكون على طاعة اهلل تعالى ،حتى إذا َكُبَر اآلباء وجددوا ثمدرة هدذه الترب وننشئهمصالحة 
 والدعاء لهم. ،من خال خفضهم الجناح وعدم التأفا

دا َيدْبُلَغنا  ِإْحَسدانلا َوِباْلَواِلدَدْينِ  ِإياداهُ  ِإالا  َتْعُبدُدواْ  َأالا  كَ َربُّد َوَقَضدى}قدال تعدالى:  َأوْ  َأَحدُدُهَما اْلِكَبدرَ  ِعندَدكَ  ِإما

دا قَدْوالل  لاُهَمدا َوُقدل َتْنَهْرُهَمدا َوالَ  لاُهَمدآ ُأا   َتُقدل َفاَ  ِكَاُهَما  راْحَمدةِ ال ِمدنَ  الدذُّلِّ  َجَنداحَ  َواْخِفدْض َلُهَمدا*  َكِريمل

بُُّكدمْ  * َرباَيداِني َصدِغيرلا َكَمدا اْرَحْمُهَمدا رابِّ  َوُقدل  َكدانَ  َصداِلِحيَن َفِإنادهُ  َتُكوُندواْ  ِإن ُنُفوِسدُكمْ  ِفدي ِبَمدا َأْعلَدمُ  را

 (25-23/اإلسراء) {َاُفورلا ِلأَلوااِبينَ 
 مددن إال ثدداث مددن الإ عملدده عندده انقطددع اإلنسددان مددات إذا:"قددال  اهلل رسددول أن هريددرة أبددى عددنف

  (2)" له يدعو صالح ولد أو به ينتفع علم أو جارية صدقة
هم كمدا كدان يفعدل لقمدان األبناء من خال الجلوس معهم ونصدحكما يقوم المنهي السليم في تربية 

 عليه السام .
ذْ }قال تعالى:  (13/لقمان){َعِظيم   الشِّْرَك َلُظْلم   ِإنا  اللاهِ بِ  ُتْشِركْ  ال ُبَنيا  َيا َيِعُظهُ  َوُهوَ  الْبِنهِ  َقاَل ُلْقَمانُ  َواِه

دْن َخدْرَدل   َحبادة   ِمْثقَدالَ  تَدكُ  ِإن ِإناهَدا ُبَنديا  َيدا}وقدال تعدالى:  ِفدي َأوْ  السادَماَواتِ  ِفدي َأوْ  َصدْخَرة   ِفدي فَدَتُكن مِّ

داةَ  ِقدمِ أَ  ُبَنديا  َيدا *  َخِبيدر   َلِطيدا   اللاهَ  ِإنا  اللاهُ  َيْأِت ِبَها اأَلْرضِ   اْلُمنَكدرِ  َعدنِ  َواْندهَ  َوْأُمدْر بِداْلَمْعُرواِ  الصا

ا ِفي َتْمشِ  َوال ِللنااسِ  َخداكَ  ُتَصعِّْر  َوال *اأُلُمورِ  َعْزمِ  َذِلَك ِمنْ  ِإنا  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبْر   اأَلْرِض َمَرحل

 اأَلْصدَواتِ  َأنَكدرَ  ِإنا  َصدْوِتكَ  ِمدن َمْشدِيَك َواْاُضدْض  ِفدي َواْقِصددْ  * َفُخدور   ُمْختَدال   ُكدلا  ُيِحدبُّ  ال اللادهَ  ِإنا 

 .(15-16/لقمان ){اْلَحِميرِ  َلَصْوتُ 
األحاديدددث النبويدددة ُتظهدددر لإلنسدددان العاقدددل إن أراد ولددددال  وأتلدددك الشدددواهد سدددواء مدددن القدددرآن الكدددريم 

مددنهي اهلل تعددالى القددويم صددالحال بعيدددال عددن الرذيلددة واألخدداق السدديئة ال بددد لدده مددن تربيددة ولددده علددى 
 .صالحال موحدال يعرا ربه ويخشاه ويلتزم بكل أوامره وينتهي عما نهى عنه الذي يبني جيال 

 
 
 . (3/210،محمد رشيد رضا،)(المنار تفسير) الحكيم القرآن تفسير -1
 .( 115تم تخريجه سابقال،)ص  -2
 
 ر الجريمة. ،بحيث يبتعد عن أوكااالرتقاء باإلنسان المسلم روحياا  -4
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 زيادة  ب المسلمين ،من خال حثهم علىلقد جاء القرآن الكريم ليبث روح اإليمان في قلو       
في بنية الفدرد  أوخلال  اإليمان، ألن المسلم كلما زاد إيمانه ابتعد عن كل ما من شأنه يحدث ضررال 

 أو المجتمع ، مما يادي إلى الحد من الجريمة في المجتمع المسلم .
 ُجُندودُ  َوِللادهِ  ِإيَمداِنِهمْ  مادعَ  ِإيَمانلدا ِلَيدْزَداُدوا ُقلُدوِب اْلُمدْاِمِنينَ  ِفدي السادِكيَنةَ  َأندَزلَ  الادِذي ُهدوَ }تعدالى: قدال

ا اللاهُ  َوَكانَ  الساَماَواِت َواأَلْرضِ  ا َعِليمل  (1/الفتح ({َحِكيمل
ذا قلددوبهم وجلددت اهلل ذكددر إذا الددذين المامنددون إنمددا}تعددالى:قددال   إيمانددا زادتهددم آياتدده علدديهم تليددت واه
 (2/األنفال ){يتوكلون ربهم وعلى

ألن الناس يتفاضلون في حب اهلل ورسوله،وخشية اهلل،واإلنابة كما أن اإليمان يزيد وينقص؛       
إليدددددددده،والتوكل عليدددددددده،واإلخاص لدددددددده،وفي سددددددددامة القلددددددددوب مددددددددن الريدددددددداء،والكبر والعجددددددددب،ونحو 

  (1)ح لهم،ونحو ذلك من األخاق اإليمانية.ذلك،والرحمة للخلق،والنص
 يكدون أن اإليمدان حداوة وجدد فيده كدن مدن ثداث" :قدال وسدلم عليده اهلل صدلى النبدي عن أنس عن
 كما الكفر في يعود أن يكره وأن هلل إال يحبه ال المرء يحب وأن سواهما مما إليه أحب ورسوله اهلل
 (2)"النار في يقذا أن يكره
عدن كدل  واالبتعدادلمسدلم لدذة اإليمدان فدي قلبده، مدن حدب اهلل ورسدوله والمدامنين ، فإن وجد ا      

 ما حرم اهلل تعالى من الصغائر والكبائر، فتجعله إنسانا ربانيا ، يحب الخير ويبتعد عن الشر.
 
 .التمسك بالصحبة الصالحة، واالبتعاد عن رفقاء السوء -5

 (67/الزخرا){اْلُمتاِقينَ  ِإالا  َعُدو   ِلَبْعض   مْ َيْوَمِئذ  َبْعُضهُ  اأَلِخااء}قال تعالى:
 فددددإن المتقددددين إال القيامددددة يددددوم بعضددددا بعضددددهم يعددددادي فيهددددا المتحددددابون الدددددنيا فددددي األصدددددقاء هددددم

 عدداوة القيامدة يدوم تنقلدب اللّده لغيدر بةوصدح صداقة كل أن والمعنى اآلخرة، في تستمر صداقاتهم
  .(3)بدوامه دائم فإنه وجل، عز لّله كان ما إال

فالمسددلم يجددب أن ينتقددي الصدداحب التقددي صدداحب الخلددق، الددذي يعددرا معنددى الصددداقة،ألنه سدديا 
 .ذو حدين إما صاحب تقي فيسحبه إلى الجنة

 ، يوم ال ينفع الندمصاحب سيئ الخلق فيسحبه إلى النار، فيندم بعد ذلك أن اتخذه خليال أو 
 
 هد 1122الرياض،الطبعة األولى -طيبة للنشر والتوزيع (،دار106اإليمان األوسط،ابن تيمية، )ص -1
 وجد بهن اتصا من خصال بيان باب صحيح مسلم،(،16رقم-1/12،)اإليمان حاوة باب صحيح البخاري، -2

 ( .171رقم-1/18)،اإليمان حاوة
 (25/182،للزحيلي،)والمنهي والشريعة العقيدة في المنير التفسير -3
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 َلْيَتنِدي َوْيَلتَدى َيدا *َسدِبيال  الراُسدولِ  َمعَ  اتاَخْذتُ  َلْيَتِني َيُقوُل َيا َيَدْيهِ  َعَلى الظااِلمُ  ضُّ َيعَ  َوَيْومَ }قال تعالى:

 {َخُذوالل  ِلإِلنَسانِ  الشاْيَطانُ  َجاءِني َوَكانَ  ِإذْ  َبْعدَ  الذِّْكرِ  َعنِ  َأَضلاِني َلَقدْ  * َخِليال  َأتاِخْذ ُفانلا َلمْ 
 (25-27/الفرقان)

وكما قالوا في المثل)الصاحب ساحب(، إما ساحب األخاق الحميددة ليددخل بده الجندة، أو سداحب 
 إلى سوء الخلق ، فيرتكب الجرائم ،فيسحبوه إلى جهنم .

دى واعلم أن اإلنسان إذا اختار صدديقال ،فإنده يتدأثر بحركاتده وسدكناته، فاختيدار الصدديق إحد      
فدددي دينندددا يأمرنددا باختيدددار الصددديق الدددذي ينفعنددا  فندددرى النبدددي م، المسددل ةالنقدداط المهمدددة فددي حيدددا

  (1)"يخاِلل من أحدكم فلينظر خليله دين ىعل المرء: "َقال  النابي عن هريرة يأب عن .وآخرتنا
جلدديس مددن  شددبهه بصدداحب المسددك، وتنفيددرال فس الصددالح يفددي الجلدد رابنددا كمددا أن النبددي       

 الجلدديس مثددل" :قددال  النبددي عددن عندده اهلل رضددي موسددى يأبدد عددنف السددوء شددبهه بنددافخ الكيددر،
مدا يحدذيك أن إمدا المسدك فحامدل الكيدر ونافخ المسك كحامل والسوء الصالح مدا منده تبتداع أن واه  واه

ما ثيابك يحرق أن إما الكير ونافخ طيبة ريحا منه تجد أن   .(2)"خبيثة ريحا تجد أن واه
ال يحبددده إال فدددي اهلل، أن يسدددتظا تحدددت  ، كدددل مدددن اتخدددذ صددداحبا ا وعدددد المصدددطفى كمددد      

 عرش الرحمن، في يوم يحتاج الناس إلى ظل من شدة الشمس الحارقة.
 العدادل اإلمدام ظلده إال ظدل ال يدوم ظلده فدي اهلل يظلهدم سدبعة" :قدال  النبدي عدن هريدرة أبي عنف

 وتفرقدا عليه ااجتمع اهلل في تحابا ورجان المساجد في معلق قلبه ورجل ربه عبادة في نشأ وشاب
 ال حتددى أخفددى تصدددق ورجددل اهلل أخدداا إنددي فقددال وجمددال منصددب ذات امددرأة طلبتدده ورجددل عليدده
  (3)"عيناه ففاضت خاليا اهلل ذكر ورجل يمينه تنفق ما شماله تعلم
 
 تقوم الدولة بتوفير الحاجات األساسية للفرد. -6

ال توفير الحاجات األساسية للناس، ، من خ تجاه األفراد الدولة دور كبير كاهل يقوم على      
حتدددى ال يشدددعروا بدددالنقص، كالمأكدددل والمشدددرب والملدددبس واألمدددن ، فدددالمجرم الدددذي يرتكدددب جريمتددده 

 ما يسد رمق جوعه لما أقدم على السرقة، كما أنه لو وجد كالسرقة مثا لو أنه وجد 
 
 (.8117 رقم-11/112)حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه، مسند اإلمام أحمد، -1
 الصدددالحين مجالسدددة اسدددتحباب بددداب صدددحيح مسدددلم،( ،5531 رقدددم-7/56)،المسدددك بددداب صدددحيح البخددداري، -2

 (.6860 رقم-8/37) السوء قرناء ومجانبة
 .(155سبق تخريجه،)ص -3
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أن الدولة توفر األمن لألفراد وتأخذ على يد المجرمين بحزم وقوة،لما تجرأ المدواطن علدى االقتدراب 
 لفة. من كل أمر فيه مخا

، فشارب الخمر عندما من أقوى الزواجر لألفراد بين الناس اإلساميةتطبيق أحكام الشريعة كذلك 
 يرى أن الجلد بانتظاره يتجنب الشرب، والقاتل عندما يعلم أنه سيقتل بفعلته يتراجع ، 

 موتكما أن الزاني عندما يتيقن أنه سيجلد أما طائفة من الناس إذا لم يحصن، وسيرجم حتى ال
فلددن يقتددرب مددن هددذا الفعددل، وكددذلك المحددارب، وكددل إنسددان يددرى أن وراء جرمدده  ،إذا كددان محصددنال 

 عقوبة، لن يتجرأ أحد على فعل جريمته. 
 بالسدلطان ليدزع اللّده إن" :عنده اللّده رضدى عفدان بدن عثمدان المدامنين ألميدر الحكيمدة األقوال ومن
  .(1)"بالقرآن يزع ماال
 

يتددأثر بمجددرد سددماعه للقددرآن، ومددنهم مددن يحتدداج إلددى تددذكيره بددين الحددين  م، مددنهم مددنافالندداس أقسدد
قوة السلطان، وكأن قول عثمدان  ن، ومنهم من ال تنفع معهم إالواآلخر باهلل تعالى وعقوبة الظالمي

ينفع معهم إال القوة، ألنك لو رضي اهلل تعالى عنه يوضح لنا الصنا األخير من الناس،الذين ال 
قوبتدده ليددل نهددار مددا خشددعت قلددوبهم ،ومددا تراجعددوا عددن فعلددتهم، ولكددنهم لددو وجدددوا ذكددرتهم بدداهلل وع

  العصا فوق راوسهم لحسبوا لها ألا حساب.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . (،هجر للطباعة والنشر2/12،ابن كثير)والنهاية البداية -1
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 الخاتمة
 ه وسلم. الحمد هلل رب العالمين، والصاة والسام على رسول اهلل صلى اهلل علي

 :بعدو 
بعد هذا الجهد المتواضع الذي قام به الباحث في الحديث عن ذوي االحتياجات الخاصة، 

 خلصت الرسالة بفصل تمهيدي وبابين وخاتمة.
 ،اإلعاقةتناول الفصل التمهيدي مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة لغة واصطاحال، وبيان أسباب 

وي الحاجات الخاصة، ونظرة العرب والغرب القديمة وعناية القرآن الكريم والسنة النبوية بذ
 والحديثة إليهم .

 ي الحاجات والرخص المراعاة لألعمىكما تناول الفصل األول من الباب األول تعريا ذو 
 واألعرج والمريض والشيخ الكبير .

،وتناول وتناول الفصل الثاني مفهوم األيتام والفقراء والمساكين ومظاهر عناية القرآن الكريم بهم
. وفي نهاية الفصل تناول الباحث الحلول الفرق بين الفقير والمسكين وعاقة اللقيط باليتيم
 المقترحة لعاج مشكلة الفقراء في القرآن الكريم .

ورعاية القرآن وتضمن الفصل األول من الباب الثاني مفهوم ابن السبيل والسفيه واألسير وحقوقهم 
 رق.الكريم لهم،وتناول أسباب ال
الجرائم وأحكامها وعاقتهدا بدذوي االحتياجدات الخاصدة، وطدرق عاجهدا.  كما تناول الفصل الثاني
 -البغي -الردة -المحاربة -شرب الخمر -السرقة  –الزنا):وهي ة على حدهوقد تم ذكر كل جريم

 القتل(، وأثر كل واحدة منها على المجرم وأهله والمجتمع.
 (لنتائي والتوصياتأهم اوتتضمن الخاتمة كل من :)

 
   أوالا: النتائج:

 (.واإلعاقةالتعرا على معنى ذوي االحتياجات الخاصة لغة واصطاحال ومشتقاتها)الخاصة  -1
 

بيددان وتوضدديح الفكددر الخدداطئ أن ذوي االحتياجددات الخاصددة تقتصددر علددى األعمددى واألعددرج  -2
 الحاجات .والمريض والشيخ الكبير فقط وأن ما دون ذلك ال يندرج تحت ذوي 

 

النددداس ، بسدددبب  اهتمدددام القدددرآن الكدددريم والسدددنة النبويدددة بهدددذه الفئدددة التدددي افدددل عنهدددا كثيدددر مدددن -3
 :االهتماماهتمامهم باألصحاء، ومن عامات هذا 

 مراعاة شعورهم وعدم السخرية بهم. -أ
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 القيام على مساعدتهم وقضاء حوائجهم . -ب
 عدم المفاضلة بينهم وبين باقي البشر. -ت
حيدداة االجتماعيددة مشدداركتهم فددي المجتمددع، مددن خددال السددماح لهددم بالمشدداركة فددي الجهدداد وال -ث

 والسياسية .
 حرمة أكل أموالهم بالباطل . -ج
 إليهم . واإلحسانوالعطا عليهم  إكرامهم -ح
 .إيذائهمالتصدق عليهم والبر بهم وعدم  -خ
 نصيبهم من الغنائم وعدم حرمانهم من الصدقات . إعطائهم -د
 عدم خلط أموالهم بالمال الخاص . -ذ
  األجر والثواب العظيم الذي أعده اهلل تعالى لتربية اليتيم . -ر
قيام القرآن الكريم بتقديم النصائح الهامة للناس ،حتدى يتاشدوا قضدية اإلعاقدة، التدي قدد تكدون  -ز

ح التددي قددد تقدددم بسددبب إهمددال المددرأة الحامددل بنفسددها، وسددوء الرضدداعة للطفددل، وايرهددا مددن النصددائ
ذكرها بالتفصيل. كما قام القرآن الكريم بتقديم حلوالل جذريال ل لقضية الفقراء والمساكين وابدن السدبيل 

 ، كما وضع حلوال لموضوع الرق الذي كان منتشرال في صدر اإلسام .
 منحهم الثواب العظيم على صبرهم ، وتحملهم ذلك األذى من أجل اهلل عز وجل. -س
رين علدى مددد يدد العددون لهددم ومسداعدتهم ماديددال ومعنويدال، حتددى يجتدازوا تلددك المحنددة حدث اآلخدد -ش

 دون األذية من اآلخرين، من خال حث اآلباء والعلماء والحكومات للنظر إليهم، واالهتمام بهم. 
 

 بيان الفرق بين نظرة العرب والغرب قديمال وحديثال لذوي االحتياجات الخاصة . -1
 

  من خال وضع طرقال للعاج .ج المعاقين نفسيال بيان طرق عا -5
 

بيان حقوقهم في القرآن الكريم كحق التكريم والزواج والتعليم وزيارتهم ومودتهم والعطا عليهم  -6
 وعدم تجاهلهم وحقهم أن يأكلوا من بيوت أهليهم وأقاربهم .

 

 ة.منح القرآن الكريم لهم الرخصة في العبادات وفي الجهاد واألطعم -7
  
 توضيح الفرق بين الفقير والمسكين. -8
 

وتوزيددع الميددراث والزكدداة  ) العمددل :بيدان كيفيددة حددل مشددكلة الفقدراء فددي القددرآن الكددريم مددن خدال -5
  والصدقات االختيارية .
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إظهددار الفددرق بددين تعامددل ايددر المسددلمين مددع الرقيددق والعبيددد الددذين أهددانوهم وتعامددل القددرآن  -10
 مة لهم ولجميع الناس .الكريم الذي جاء رح

 

 بيان كل نوع من أنواع الجرائم وعاقتها بذوي االحتياجات الخاصة. -11
 

وضددع القددرآن الكددريم زواجددر وعقوبددات للحددد مددن الجريمددة حتددى يطهددر المجتمددع مددن أوكددار  -12
 الجريمة.

 

ي يظهر مدن خدال األمثلدة التدي ذكرناهدا أن األشدخاص أصدحاب اإلعاقدات، الدذين ذكدروا فد -13
 البحث، قد تغلبوا على واقعهم األليم واجتازوا المحنة بنجاح، وبينوا لآلخرين أن هدذه اإلعاقدة لديس

 ،تمروا فددي حيدداتهم العمليددة وينافسددوا ايددرهم مددن األصددحاء بددل أن مددنهم مددن تفددوق علدديهمسددليمانعددا 
 ليقفوا جباال أشماء في وجه هذه المحن.

 
 توصيات:الثانيا: 

 الوصية األولى: للدولة.
 على الدولة توفير المستلزمات األساسية ، ألصحاب الحاجات ومن ذلك:

 الخاصة بهم ، لتدريبهم ، وتأهيلهم، ليكونوا أفرادا نافعين في المجتمع.توفير الماسسات  -1
 إيجاد مشاريع خاصة بهم لتشغيلهم . -2
طنهم، وأن هم لدددو دمجهدددم فدددي المجتمدددع ، لمشددداركة األفدددراد فدددي بنددداء الدولدددة ، فيشدددعروا بانتمدددائ -3

 الدولة ال تستغني عنهم، ومن ذلك:
مدا يسدتطيع رادم بدمجهم في الحياة السياسية،كما كان عبدد اهلل بدن أم مكتدوم يشدارك المسدلمين  -أ

 العمى الذي كان فيه، فتولى المدينة بعد خروج الرسول إلحدى الغزوات.
سدددد لهدددمل يكفددديهم فدددي  راتبدددا ب العلدددم وتعليمددده، مدددن خدددال صدددرادعمهدددم وتشدددجيعهم فدددي طلددد -ب

 حاجتهم.
 فتح قناة فضائية خاصة بهم تظهر معاناته ورسالتهم إلى اآلخرين. -1
 

 الوصية الثانية: المجتمع.
ويصدددبحوا انطدددوائيين ال يتعرفدددون علدددى العدددالم عددددم السدددخرية بهدددم ، حتدددى ال يصددديبهم اليدددأس  -1

 الخارجي الذي يحيط بهم. 
 ي فرد في المجتمع ، يخدموا وُينتجوا .ليصبحوا كأ ؛الوقوا معهم وتشجيعهم -2
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 : للعلماء.الوصية الثالثة
باألهميدة أمدام  إشعار ذوي االحتياجات الخاصدةكبير من خال  ال يقوم على كاهل العلماء دور  -1

 اآلخرين ، فتعطي لهم دفعة نفسية قوية للعمل دون يأس ،أو قنوط.
بددتاء، حتددى ال يتراجعددوا فددي همددتهم التددي م علددى الصددبر والتحمددل والجلددد ، أمددام هددذا االهثحدد -2

إحدددى األسددباب  هددي ن الحالددة النفسددية العاليددة والقويددة للمددريضأرادوا أن ينجزوهددا. فكمددا يقولددون إ
 القوية للعاج والخروج من كابوس المرض.

 
 : لألغنياء.الوصية الرابعة

 ألمور ومن ذلك:وقوا األانياء بجانبهم في كثير من الإن أصحاب الحاجات الخاصة بحاجة 
العمدددل والحركدددة، ألن هدددذه  تدددوفير كدددل مدددا يلدددزم المعددداقين مدددن معددددات وأجهدددزة تسدددهل علددديهم -1

ها لمرضاهم، مما يادي إلى شدل المعدات تحتاج إلى أموال كثيرة، فا تستطيع بعض األسر توفير 
ولدو  تبدرع امة األانيداء مدن خدال الة المعاق، فيجد نفسه بعيدال عن المجتمع. فهنا تظهر شدهحرك
 لتخفيا عنهم.لمن أموالهم  بجزء  
تددوفير مشدداريع لهددم، وهددذا ال يعددذر األانيدداء ، فعلدديهم فددتح  علددى الدولددة أن كمددا تحدددثنا سددابقال  -2

بعض المشاريع لتشغيل الفقراء الذين ال يجدون قوت يومهم، فإذا فعل األانيداء ذلدك فسديادي إلدى 
 تقليص فجوة الفقر والبطالة في المجتمع.

 
 : لآلباء.لوصية الخامسةا
 من خال االهتمام بهم، وعدم تفضيل  أن اآلباء لهم دور  كبير ومن الجدير بالذكر -1

األصحاء عليهم ، بل يجب أن يكون للمعاق مزيدا من الرعاية على ايدره مدن األبنداء تعويضدا لده 
  عما فقده من العجز في إحدى حواسه. 

، ويشداركوا اآلخدرين مدن خدال سدات وجمعيدات لتطدويرهمكما على اآلبداء أن يبحثدوا عدن ماس -2
التنافس مع ايرهم، فكم من المعاقين سبقوا األصحاء من خال اإلرادة التي عندهم، فا تزحزحها 

 الجبال .
تشجيع أبنائهم على العمل والجد في بداية حياتهم، أي بعد بلواهم السن القادر علدى مواجهدة  -3

وا في المستقبل عالة على المجتمع يتكففون الناس ، ليجدوا ما يسد مصاعب الحياة، حتى ال يكون
 رمق جوعهم، فمهمة اآلباء أن يرسموا ألبنائهم خريطة الحياة ليسيروا عليها .  
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 القرآنية فهرس اآليات
 

 الصفحات رقم اآلية السورة اآلية م
ددَرض   ُقلُددوِبِهمِفددي }  .1  اللاددهُ  فَددَزاَدُهمُ  ما

 {..َمَرضال 
 12-10 10 البقرة

ذْ   .2  51 30 البقرة ..{َجاِعل   ِإنِّي ِلْلَمَاِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  }َواِه
 َوَزْوُجدكَ  َأندتَ  اْسدُكنْ  آَدمُ  َيدا }َوُقْلَندا  .3

 ..{اْلَجناةَ 
 80 35 البقرة

 102 13 البقرة ..{الزكاة َوَءاُتواْ َوَأِقيُموْا الصاة }  .1
 80 61 البقرة ..{َواْلَمْسَكَنةُ  الذِّلاةُ  َعَلْيِهمُ  }َوُضِرَبتْ   .5
 َذِلدَك َفِهديَ  َبْعددِ  مِّدن ُقلُدوُبُكم َقَسدتْ  ثُدما   .6

 ةل َقْسوَ  َأَشدُّ  َأوْ  َكاْلِحَجاَرةِ 
 15 71 البقرة

ذْ }  .7  85 83 البقرة ..{ِإْسَراِئيلَ  َبِني ِميثَاقَ  َأَخْذَنا َواِه
 مددددددا الّندددددداسِ  ِمددددددنَ  السُّددددددُفهاءُ  َسددددددَيُقولُ }  .8

 ..{َواّلُهمْ 
 111 112 البقرة

 اْسددَتِعيُنواْ  الاددِذيَن آَمُنددواْ  َأيُّهَددا َيددا  .5

ْبرِ   ..{ِبالصا
 51 153 البقرة

ددنَ  ء  ِبَشدديْ  }َوَلَنْبلُددَوناُكمْ   .10  اْلَخددواْ  مِّ

 ..{َواْلُجوعِ 
 71 155 البقرة

ددنَ  ِبَشددْيء   }َوَلَنْبلُددَوناُكمْ   .11  اْلَخددواْ  مِّ

 ..{َواْلُجوعِ 
 17-35 157-155 البقرة

 ِمددددددنْ  ُكلُددددددوا آَمُنددددددوا الاددددددِذينَ  َأيُّهَددددددا َيددددددا}  .12
 ..{َطيَِّباتِ 

 12-61 172 البقرة

مَ  }ِإناَما  .13  12-65 173 البقرة ..{َوالدامَ  اْلَمْيَتةَ  َعَلْيُكمُ  َحرا
 ِقَبدلَ  ُوُجدوَهُكمْ  ُتَولُّدواْ  َأن اْلبِدرا  ْيَس لد}  .11

 ..{اْلَمْشِرقِ 
-18-16 177 البقرة

86-151-
110 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-07-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 َطَعدامُ  ِفْدَيدة   الادِذيَن ُيِطيُقوَندهُ  }َوَعلَدى  .15

 ..{ِمْسِكين  
 80-62 181 البقرة

َذا}  .16  فَددِإنِّي َعنِّددي َسددَأَلَك ِعَبدداِدي َواِه

 ..{َقِريب  
 25 186 بقرةال

 َفاْعتَدُدوْا َعَلْيدهِ  َعلَدْيُكمْ  اْعتَدَدى َفَمدنِ }  .17

 {َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َما ِبِمْثلِ 
 21 151 البقرة

 َأنَفْقدُتم ُقدْل َمدا ُينِفقُدونَ  َمداَذا }َيْسدَأُلوَنكَ   .18

 ..{َخْير   مِّنْ 
 113-68 215 البقرة

 155-1 221 بقرةال {ُيْاِمنا  َحتاى اْلُمْشِرَكاتِ  َتنِكُحواْ  }َوالَ   .15
 ُهدوَ  ُقدلْ  اْلَمِحديضِ  َوَيْسدَأُلوَنَك َعدنِ }  .20

 ..{َأذلى
 8 223-222 البقرة

 7 233 البقرة ..{َأْواَلَدُهنا  ُيْرِضْعنَ  }َواْلَواِلَداتُ   .21
 62 235 البقرة {..ركبانال  أو فرجاالل  خفتم فإن}  .22
 80 218 ةالبقر  ..{َيْأِتَيُكُم التااُبوتُ  َأن ُمْلِكهِ  آَيةَ  }ِإنا   .23
 15 250-215 البقرة ..{ِباْلُجُنود َطاُلوتُ  َفَصلَ  }َفَلماا  .21
 َسِبيلِ  ِفي َأْمَواَلُهمْ  ُينِفُقونَ  الاِذينَ  }ماَثلُ   .25

 ..{اللاهِ 
 108 261 البقرة

اللادِه  َسدِبيلِ  َأْمدَواَلُهْم ِفدي ُينِفُقونَ  الاِذينَ }  .26
 {َأذلى َوالَ  َمناا َأنَفُقواُ  َما ُيْتِبُعونَ  الَ  ُثما 

 118 262 البقرة

ددن َخْيدر   َوَمْغِفدَرة   ماْعدُروا   }قَدْول    .27  مِّ

 ..{َصَدَقة  
 118-85 263 البقرة

تُْبِطلُددوْا  الَ  آَمُنددواْ  الاددِذينَ  َأيُّهَددا َيددا}  .28
 ..{َصَدَقاِتُكم

 88 261 البقرة

 55 267 البقرة ..{َوِمماا َكَسْبُتمْ  َما َطيَِّباتِ  ِمن }َأنِفُقواْ   .25
 111 272 البقرة َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْير  َفأِلَْنُفِسُكْم..{}  .30
َوَمدددا تُْنِفقُدددوا ِمدددْن َخْيدددر  فَدددِإنا اللادددَه بِدددِه }  .31

 َعِليم ..{
 111 273 البقرة

َبدددددا  .32  َوُيْربِدددددي }َيْمَحدددددُق اللادددددُه اْلرِّ

َدَقاتِ   ..{الصا
 105 276 البقرة
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 َوَعِملُددددواْ  آَمُنددددواْ  الاددددِذينَ  ِإنا }  .33

اِلَحاتِ   ..{الصا
 25 277 البقرة

ن  .31  ِإلَددى َفَنِظددَرة   ُعْسددَرة   َكدداَن ُذو }َواِه

 ..{َمْيَسَرة  
 107 280 البقرة

 سددفيهال  الحددق عليدده الددذي كددان فددإن}  .35
 ..{ضعيفال  أو

 111 282 البقرة

 61 286 البقرة {..ُوْسَعها ِإالا  َنْفسال  اللاهُ  ُيَكلِّاُ  ال}  .36
 َوَأنَبَتهَدا ِبَقُبدول  َحَسدن   اَربُّهَد َفَتَقباَلهَدا}  .37

 {َحَسنلا َنَباتلا
 176-57 37 آل عمران

 ذريددددددة لدددددددنك مددددددن لددددددي هددددددب رب }  .38
 ..{طيبة

 5 38 آل عمران

دددددا   .35 }لَددددن َتَنددددداُلوْا اْلبِدددددرا َحتاددددى تُنِفقُدددددوْا ِمما
 ..{ُتِحبُّون

 110-105 52 آل عمران

 73 110 مرانآل ع ..{ِللنااسِ  ُأْخِرَجتْ  ُأماة   َخْيرَ  }ُكنُتمْ   .10
 ِإالا  ثُِقفُدواْ  َمدا َأْينَ  الذِّلاةُ  ُضِرَبْت َعَلْيِهمُ   .11

 النااسِ  مِّنَ  اللاِه َوَحْبل   مِّنْ  ِبَحْبل  
 15 112 آل عمران

 56 122 آل عمران ..{اْلُمْاِمُنون َفْلَيَتَوكالِ  اللاهِ  َوَعَلى}  .12
بُِّكدمْ  مِّدن َمْغِفدَرة   ِإَلى َوَساِرُعواْ }  .13  نادة  َوجَ  را

 {َواأَلْرُض  َعْرُضَها الساَماَواتُ 
 111 131-133 آل عمران

 115-11 112 آل عمران ..{َوَلماا اْلَجناةَ  َتْدُخُلواْ  َأن َأْم َحِسْبُتمْ }  .11
َمَعدُه ِربِّيُّدوَن  َقاتَدلَ  نابِدي   مِّدن َوَكدَأيِّن}  .15

 ..{َكِثير  
 51 116 آل عمران

 ِبَمددا ْبَخلُددونَ يَ  الاددِذينَ  َواَل َيْحَسددَبنا }  .16

 ..{آَتاُهمُ 
 118-106 180 آل عمران

 َأْمدددَواِلُكْم َوَأنُفِسدددُكمْ  ِفدددي َلتُْبلَدددُونا }  .17

 ..{َوَلَتْسَمُعنا 
 103 186 آل عمران

 ..{َتَتَبداُلواْ  َأْمَواَلُهْم َوالَ  اْلَيَتاَمى َوآُتواْ }  .18
 
 

 85 2 النساء
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 َجَعلَ  ِتيالا  َأْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاء ُتْاُتواْ  َوالَ }  .15

 ..{اللاهُ 
-112 5 النساء

111-152 
 َبَلُغددواْ  ِإَذا َحتاددىَ  اْلَيتَدداَمى َواْبَتلُددواْ }  .50

 ..{النَِّكاحَ 
-112-85 6 النساء

113 
دددددددددددددا تَدددددددددددددَرَك لِ }  .51 لرَِّجددددددددددددداِل َنصدددددددددددددِيب  مِّما

 ..{اْلَواِلَدانِ 
 101-100 7 النساء

َذا}  .52  اْلُقْرَبدى ُأْولُدواْ  اْلِقْسدَمةَ  َحَضدرَ  َواِه

 ..{اْلَيَتاَمىوَ 
 101 8 النساء

 اْلَيتَداَمى َأْمدَوالَ  َيدْأُكُلونَ  الادِذينَ  نا إ}  .53

ا  ..{ُظْلمل
 100-83 10 النساء

 ِللدذاَكرِ  َأْواَلِدُكدمْ  اللادُه ِفدي ُيوِصديُكمُ }  .51

 ..{ِمْثلُ 
 101 11 النساء

 100 15 النساء ..{َلُكمْ  َيِحلُّ  الَ  الاِذيَن آَمُنواْ  َأيَُّها َيا}  .55
 ِنْصددداُ  َفَعلَدددْيِهنا  ِبَفاِحَشدددة   َأتَدددْينَ  فَدددِإنْ }  .56

 ..{اْلُمْحَصَناتِ  َعَلى َما
 135 25 النساء

 60 28 النساء ..{َعْنُكم ُيَخفِّاَ  َأنْ  اللاهُ  ُيِريدُ }  .57
 َأْمدَواَلُكمْ  تَدْأُكُلوا ال آَمُندوا الاِذينَ  َياَأيَُّها}  .58

 {ِباْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ 
 25 25 النساء

 151 36 النساء ..{َشْيئلا ِبهِ  ُتْشِرُكواْ  اللاَه َوالَ  ُبُدواْ َواعْ }  .55
 ِنْصددداُ  َفَعلَدددْيِهنا  ِبفاِحَشدددة   َأتَدددْينَ  فَدددِإنْ }  .60

 {اْلَعذابِ  ِمنَ  اْلُمْحَصناتِ  َعَلى ما
 161 52 النساء

 ِإالا  ُمْاِمنلدا َيْقتُدلَ  َأن ِلُمدْاِمن   َكدانَ  َوَما}  .61

 ..{َخَطئلا
 170-133 52 النساء

دددال َفَجددَزآُاهُ }  .62 َتَعمِّ  َوَمددن َيقتُددل ُماِمنلددا مُّ

 ..{َجَهنامُ 
 -155 53 النساء

165-172 
 ِمدددنَ  اْلَقاِعدددُدونَ  َيْسدددَتِوي الا }  .63

 ..{اْلُمْاِمِنينَ 
 
 

 67-15 55 النساء
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َذا}  .61 دَاةَ  َلهُدمُ  َفَأَقْمدتَ  ِفديِهمْ  ُكندتَ  َواِه  الصا

ْنُهم َفْلَتُقمْ   {ماَعكَ  َطآِئَفة  مِّ
 61 102 النساء

 111 111 النساء ..{ناْجَواُهمْ  مِّن َكِثير   ِفي َخْيرَ  الا }  .65
 158 2 المائدة {قوم شنآن يجرمنكم وال}  .66
دنْ  َعلَدْيُكم اللادُه ِلَيْجَعدلَ  ُيِريددُ  َمدا}  .67  مِّ

 {..َحَرج  
 60 6 المائدة

ِإناَمددددددا َجددددددَزاُء الاددددددِذيَن ُيَحدددددداِرُبوَن اللاددددددَه }  .68
 ..{َوَرُسوَلهُ 

 163-155 33 المائدة

 َتْقدِدُرواْ  َأن َقْبدلِ  ِمدن تَداُبواْ  الادِذينَ  ِإالا }  .65

 {َعَلْيِهمْ 
 165 31 المائدة

َوالسادددددددددددددداِرُق َوالسادددددددددددددداِرَقُة فَدددددددددددددداقَطُعوا }  .70
 ..{َأيِدَيُهَما

 163-155 38 المائدة

 ِبالناْفسِ  الناْفَس  َأنا  َعَلْيِهْم ِفيَها َوَكَتْبَنا}  .71

 {ِباْلَعْينِ  َواْلَعْينَ 
 172-165 11 المائدة

 الددناْفَس  َأنا  َعلَددْيِهْم ِفيهَددا َوَكَتْبَنددا}  .72

 ..{ِبالناْفسِ 
 110 15 المائدة

 َأْيَمداِنُكمْ  ِفدي اللادُه بِداللاْغوِ  ُيَااِخدُذُكمُ  الَ }  .73

 ..{ُيَااِخُذُكم َولَدِكن
 133 85 المائدة

ُمددواْ  آَمُنددوْا الَ  الاددِذينَ  َأيُّهَددا َيددا}  .71  ُتَحرِّ

 {اللاُه َلُكمْ  َأَحلا  َما اتِ َطيِّبَ 
 15 87 المائدة

 اْلَخْمدرُ  ِإناَمدا آَمُندواْ  الادِذينَ  َأيُّهَدا َيدا}  .75

 {ِرْجس   َواأَلْزاَلمُ  َواأَلنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ }
 163-11 50 المائدة

 80 13 األنعام {..والنهار الليل في َسَكن ما وله}  .76
ْطَنا ماا}  .77  15 38 األنعام ..{َشْيء   ِمن الِكَتابِ  ِفي َفرا
 َرباهُددم َيددْدُعونَ  الاددِذينَ  َتْطددُردِ  َوالَ }  .78

 ..{ِباْلَغَداةِ 
 58 52 األنعام

َسُيِصيُب الاِذيَن َأجَرُموا َصَغار  ِعندَد }  .75
 ..{آهللِ 
 

-155 121 األنعام
165-172 
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َم اهلُل ِإالا }  .80 َواَل َتقُتلُدددوا الدددنافَس الاتِدددي َحدددرا
 ..{ِبالَحقِ 

 155 151 ماألنعا

 30 162 األنعام {..َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصَاِتي ِإنا  ُقلْ }  .81
َلهُددْم  أَلْقُعددَدنا  َأْاددَوْيَتِني َفِبَمددا قَددالَ }  .82

 {اْلُمْسَتِقيمَ  ِصَراَطكَ 
 175 17-16 األعراا

 17 126 األعراا   .83
 ُكدلِّ  ِعنددَ  ِزيَندَتُكمْ  ُخدُذواْ  آَدمَ  َبنِدي َيدا}  .81

 ..{َمْسِجد  
 13 31 األعراا

 138 55 األعراا ..{َاْيُرهُ  ِإلَده   َلُكم مِّنْ  َما اللاهَ  اْعُبُدواْ }  .85
 115 138 األعراا ..{ِإلَدهلا لاَنا اْجَعل ُموَسى َيا َقاُلواْ }  .86
ن}  .87  123 116 األعراا ..{َيتاِخُذوهُ  الَ  الرُّْشدِ  َسِبيلَ  َيَرْواْ  َواِه
 َشدددْيء   ُكدددلا  َوَرْحَمتِدددي َوِسدددَعتْ }  .88

 ..{َسَأْكتُُبَهافَ 
 107 156 األعراا

َوَرْحَمتِددددددددددي َوِسددددددددددَعْت ُكددددددددددلا َشددددددددددْيء  }  .85
 َفَسَأْكتُُبَها..{

 102 157 األعراا

 80 185 األعراا {..ِإَلْيَها ِلَيْسُكنَ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَجَعلَ }  .50
 اهلل ذكدددر إذا الدددذين المامندددون إنمدددا}  .51

 {قلوبهم وجلت
 178 2 األنفال

 87 11 األنفال ..{َشْيء   مِّن َاِنْمُتم َماَأنا  َواْعَلُمواْ }  .52
 ِفيُكمْ  َأنا  َوَعِلمَ  َخفاَا اللاُه َعنُكمْ  اآلنَ }  .53

 ..{َضْعفلا
 15 66 األنفال

 َأْسدَرى َيُكدوَن لَدهُ  َأن ِلَنبِدي   َكدانَ  }مدا  .51

 {اأَلْرضِ  ِفي ُيْثِخنَ  َحتاى
 151 67 األنفال

 َوَجاَهدُدواْ  اْ َوَهداَجُرو  الادِذيَن آَمُندواْ  ِإنا }  .55

 {َسِبيِل اللاهِ  ِفي َوَأنُفِسِهمْ  ِبَأْمَواِلِهمْ 
 118 72 األنفال

ةَ  الذاَهبَ  َيْكِنُزونَ  َوالاِذينَ }  .56  30-55 35-31 التوبة ..{َواْلِفضا
 ِبَأْمَواِلُكمْ  َوَجاِهُدواْ  َوِثَقاالل  ِخَفافلا اْنِفُرواْ }  .57

 {َوَأنُفِسُكمْ 
 

 21 11 التوبة
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ددا ُجددواْ َخرَ  لَددوْ }  .58  ِإالا  َزاُدوُكددمْ  ِفدديُكم ما

 ..{َخَباالل 
 50 18-17 التوبة

ددددددددددَدَقاُت ِلْلُفقَددددددددددَراء  ِإناَمددددددددددا}  .55 الصا
 ..{َواْلَمَساِكينِ 

-82-32 60 التوبة
101 

 115 76-75 التوبة ..{اللاَه َلِئْن آَتاَنا َعاَهدَ  مانْ  َوِمْنُهم}  .100
َن ِمددد اْلُمطادددوِِّعينَ  َيْلِمدددُزونَ  الادددِذينَ }  .101

 ..{اْلُمْاِمِنينَ 
 112 75 التوبة

َعَفاء َعَلى ْيَس لا }  .102  61-22 51 التوبة ..{َعَلى َوالَ  الضُّ
-106-31 103 التوبة ..{ُتَطهُِّرُهمْ  َصَدَقةل  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ }  .103

110 
 َيْقَبددلُ  اللاددَه ُهددوَ  َيْعَلُمددوْا َأنا  َألَددمْ }  .101

 ..{التاْوَبةَ 
 112 101 التوبة

 53 105 التوبة ..{َعَمَلُكمْ  اهلل َفَسَيَرى اْعَمُلوا لِ َوقُ }  .105
ْنُهنا  َواِحَدة   َوآَتْت ُكلا }  .106  80 31 يوسا ..{ِسكِّينلا مِّ
 111 53 يوسا ..{الناْفَس  ِإنا  َنْفِسي ُأَبرِّىءُ  َوَما}  .107
 َبداب   ِمدن تَدْدُخُلواْ  الَ  َبنِديا  َيدا َوقَدالَ }  .108

 ..{َواِحد  
 31 67 يوسا

 ِمدددددددنْ  َفَتَحساُسدددددددوا اْذَهُبدددددددوا َبنِددددددديا  َيدددددددا}  .105
 ..{ُيوُساَ 

 53-52 87 يوسا

 123 108 يوسا ..{اللاهِ  ِإَلى َأْدُعو َهدِذِه َسِبيِلي ُقلْ }  .110
 28 28 الرعد {..َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم آَمُنواْ  الاِذينَ }  .111
ذْ }  .112  َشدددَكْرُتمْ  لَدددِئن تَدددَأذاَن َربُُّكدددمْ  َواِه

 ..{أَلِزيَدناُكمْ 
 101 7 اهيمإبر 

 َخلَددددَق الساددددَماَواتِ  اللاددددُه الاددددِذي}  .113

 ..{َواأَلْرَض 
 58 31-32 إبراهيم

نْ  َسدددددَأْلُتُموهُ  َمدددددا ُكدددددلِّ  ِمدددددنْ  َوآتَددددداُكمْ }  .111  َواِه
 ..{َتُعدُّوا

 58 31 إبراهيم

 {..اْلَيِقينُ  َيْأِتَيكَ  َحتاى َرباكَ  َواْعُبدْ }  .115
 

 16 55 الحجر
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 ِدْاء   ِفيهَددا َلُكددمْ  َواأَلْنَعدداَم َخَلَقهَددا}  .116

 {َتْأُكُلونَ  َوِمْنَها َوَمَناِفعُ 
 15 8-5 النحل

 138 36 النحل ..{راُسوالل  ُأماة   ُكلِّ  ِفي َبَعْثَنا َوَلَقدْ }  .117
َذا}  .118  َوْجُههُ  َظلا  ِباألُنَثى َأَحُدُهمْ  ُبشِّرَ  َواِه

 {َكِظيم   َوُهوَ  ُمْسَوداا
 21 55-58 النحل

َْزَواِجكَ  لقُ  الناِبيُّ  َأيَُّها َيا}  .115  110 55 النحل ..{َوَبَناِتكَ  ألِّ
 13 70 النحل {..َأْرَذِل اْلُعُمرِ  ِإَلى ُيَردُّ  مان َوِمنُكم}  .120
 َمنْ  ِإالا  إيَماِنهِ  َبْعدِ  ِباللاِه ِمن َكَفرَ  َمن}  .121

 {ُأْكِرهَ 
 167 106 النحل

َعَطداء  ِمدنْ  َوَهدداالء َهدداالء نُِّمددُّ  ُكداا }  .122
 ..{َربِّكَ 

 1 21-20 سراءاإل
 
 

 ِإياداهُ  ِإالا  َتْعُبدُدواْ  َأالا  َربُّدكَ  َوَقَضدى}  .123

 {ِإْحَسانلا َوِباْلَواِلَدْينِ 
 177 25-23 اإلسراء

َندى َتْقَرُبدواْ  َوالَ  }  .121  َفاِحَشدةل  َكدانَ  ِإنادهُ  الزِّ

 { َوَساء َسِبيال 
-160-5 32 اإلسراء

173 
 بِدددددددالاِتي ِإالا  اْلَيتِددددددديمِ  َمدددددددالَ  َتْقَرُبدددددددواْ  َوالَ }  .125

 ..{ِهيَ 
 83 31 اإلسراء

ْمَندا َوَلقَددْ }  .126  َوَحَمْلَنداُهْم ِفدي آَدمَ  َبنِدي َكرا

 ..{اْلَبرِّ 
 51 70 اإلسراء

 38 72 اإلسراء ..{َهدِذِه َأْعَمى ِفي َكانَ  َوَمن}  .127
 َيدْدُعونَ  الادِذينَ  َمدعَ  َنْفَسدكَ  َواْصدِبْر }  .128

 ..{َرباُهم
 16-12 28 الكها

 5 16 الكها {..الدنيا الحياة زينة نوالبنو  المال}  .125
ددا الساددِفيَنةُ }  .130  ..{ِلَمَسدداِكينَ  َفَكاَنددتْ  َأما

 ..{َيْعَمُلونَ 
 82 75 الكها

ددا}  .131  َيِتيَمددْينِ  ِلُغَاَمددْينِ  َفَكددانَ  اْلِجددَدارُ  َوَأما
 ..{اْلَمِديَنة ِفي
 

-83-3 82 الكها
100-113 
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 َيْفدُرطَ  َأن َنَخددااُ  ِإناَنددا َرباَنددا قَداال}  .132

 ..{َعَلْيَنا
 32 16-15 طه

دداِة َواْصددَطِبْر  َأْهلَددكَ  َوْأُمددْر }  .133  ِبالصا

 ..{َعَلْيَها
 16 132 طه

 َأْسدَمعُ  َمَعُكَمدا ِإنانِدي َتَخافَدا ال قَدالَ }  .131

 {..َوَأَرى
 52 16 طه

 أ 107 األنبياء {..لِّْلَعاَلِمينَ  َرْحَمةل  ِإالا  َأْرَسْلَناكَ  َوَما}  .135
ددن َلُكددم َناَهدداَجَعلْ  َواْلُبددْدنَ }  .136 َشددَعاِئِر  مِّ

 ..{اللاهِ 
 103 36 الحي

 112 38 الحي ..{آَمُنوا الاِذينَ  َعنِ  اللاَه ُيَداِفعُ  ِإنا }  .137
نا  ُظِلُمدوا ِبَأناُهمْ  ُيَقاَتُلونَ  ِللاِذينَ  ُأِذنَ }  .138  َواِه

 {َنْصِرِهْم َلَقِدير   َعَلى اللاهَ 
 21 10-35 الحي

ِكس تتتتتوا ُمدددددوَن َنددددداَولَدددددو تَدددددَرى ِإِذ الُمجرِ }  .135
 ..{ر ء وِسِهم

 155 12 المامنون

 65 51 المامنون ..{الطايَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلوا الرُُّسلُ  َأيَُّها َيا}  .110
 َواِحدد   ُكدلا  َفاْجِلدُدوا َوالزاانِدي الزااِنَيدةُ }  .111

ْنُهَما  {َجْلَدة   ِمَئةَ  مِّ
 161 2 النور

َأْو  َزاِنَيددةل  إالا  َيددنِكحُ  ال الزاانِددي}  .112
 ..{ُمْشِرَكةل 

 1 3 النور

 87 22 النور ..{ِمنُكمْ  اْلَفْضلِ  ُأْوُلوا َيْأَتلِ  َوال}  .113
 ِمددنْ  لِّْلُمْاِمَندداِت َيْغُضْضددنَ  َوُقددل}  .111

 ..{َأْبَصاِرِهنا 
 155 31 النور

 128-127 33 النور ..{اْلِبَغاء َعَلى َفَتَياِتُكمْ  َوال ُتْكِرُهوا}  .115
ُتْرفَددَع  نأَ  اللاددهُ  َأِذنَ  ُبُيددوت   ِفددي}  .116

 ..{َوُيْذَكرَ 
 73 37-36 النور

َاةَ  َوَأِقيُموا}  .117 َكاةَ  َوآُتوا الصا  َوَأِطيُعوا الزا
 {الراُسولَ 

 151 56 النور

 َعلَدى َوال َحدَرج   اأَلْعَمدى َعلَدى لَدْيَس }  .118

 {اأَلْعَرِج َحَرج  
-21-23 61 النور

53-55 
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وُل َيقُد َيَدْيدهِ  َعلَدى الظاداِلمُ  َيَعدضُّ  َوَيدْومَ }  .115
 {َلْيَتِني َيا

 175 25-27 الفرقان

ذا خددداطبهم الجددداهلون}  .150  قدددالوا واه

 ..{سامال 
 115 63 الفرقان

 160 65-68 الفرقان {آَخرَ  ِإَلهلا اللاهِ  َمعَ  َيْدُعونَ  ال َوالاِذينَ }  .151
ذا}  .152  6 80 الشعراء {..يشفين فهو مرضت واه
 6 80-78 الشعراء ..{َيْهِدينِ  َفُهوَ  َخَلَقِني الاِذي}  .153
 11 85-88 الشعراء ..{َبُنون َوال َمال   َينَفعُ  ال َيْومَ }  .151
َقْرَيددةل  َدَخلُدوا ِإَذا اْلُملُددوكَ  ِإنا  َقالَدتْ }  .155

 {َأْفَسُدوَها
 11 31 النمل

 َعُدواا َلُهمْ  ِلَيُكونَ  ِفْرَعْونَ  آلُ  َفاْلَتَقَطهُ }  .156
 {َوَحَزنلا

 51 8 القصص

ددن ْسددَكنتُ  لَددمْ  َمَسدداِكُنُهمْ  َفِتْلددكَ }  .157  مِّ

 ..{َبْعِدِهم
 80 58 القصص

 َأن ُيْتَرُكددوا َأن النادداُس  َأَحِسددبَ }  .158

 ..{َيُقوُلوا
 50 2 العنكبوت

ددنْ  َلُكددم َخلَددقَ  َأنْ  آَياتِددهِ  َوِمددنْ }  .155  مِّ

 {..َأنُفِسُكمْ 
 55-5 21 الروم

 111 38 الروم ..{َواْلِمْسِكينَ  َحقاهُ  اْلُقْرَبى َذا َفآتِ }  .160
ذْ }  .161  َيدا َيِعظُدهُ  َوُهدوَ  الْبنِدهِ  ْقَمدانُ قَداَل لُ  َواِه

 {ِباللاهِ  ُتْشِركْ  ال ُبَنيا 
 177 13 لقمان

دْن  َحبادة   ِمْثقَدالَ  تَدكُ  ِإن ِإناهَدا ُبَنديا  َيدا}  .162 مِّ
 {َصْخَرة   ِفي َفَتُكن َخْرَدل  

 177 15-16 لقمان

 ِعندددَ  َأْقَسدطُ  آلَبداِئِهْم ُهددوَ  اْدُعدوُهمْ }  .163

 ..{اللاهِ 
 130 5 األحزاب

 َواْلُمْاِمِنينَ  َواْلُمْسِلَماتِ  اْلُمْسِلِمينَ  ِإنا }  .161

 ..{َواْلُمْاِمَناتِ 
 
 

 105 35 األحزاب
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 101 35 سبأ ..{ُيْخِلُفهُ  َفُهوَ  َشْيء   ِمنْ  َأْنَفْقُتمْ  َوَما}  .165
 ِإلَدى اْلُفقَدَراء َأندُتمُ  الناداُس  َأيُّهَدا َيدا}  .166

 {..اللاهِ 
 25 15 فاطر

 38 15 فاطر {..َواْلَبِصيرُ  ْعَمىاألَ  َيْسَتِوي َوَما}  .167
 15 82 يس ..{َأنْ  َشْيئلا َأَرادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإناَما}  .168
 ِلِعَباِدَندددا َكِلَمتَُندددا َوَلقَدددْد َسدددَبَقتْ }  .165

 ..{اْلُمْرَسِلينَ 
 33 173-171 الصافات

داِبُرونَ  ُيدَوفاى ِإناَمدا}  .170  ِبَغْيدرِ  َأْجدَرُهم الصا

 {..ِحَساب  
-52-11 10 الزمر

71 
 16 62 اافر ..{َشْيء ُكلِّ  َخاِلقُ  َربُُّكمْ  َذِلُكُم اللاهُ }  .171
ا َفِلَنْفِسهِ  َعِملَ  َمنْ }  .172  1 16 فصلت {..َصاِلحل
 اإِلثْددمِ  َكَبدداِئرَ  َيْجَتِنُبددونَ  َوالاددِذينَ }  .173

 {َواْلَفَواِحَش 
 175 37 الشورى

 َعُدو   ِلَبْعض   َيْوَمِئذ  َبْعُضُهمْ  اأَلِخااء}  .171

 {اْلُمتاِقينَ  ِإالا 
 178 67 الزخرا

ْيَنا}  .175  7 15 األحقاا {..ِإْحَسانلا ِبَواِلَدْيهِ  اإِلنَسانَ  َوَوصا
 َنْعلَدَم اْلُمَجاِهددِدينَ  َحتادى َوَلَنْبلُدَوناُكمْ }  .176

 ..{ِمنُكمْ 
 15 31 محمد

 ِفدي تُدْدَعْوَن ِلتُنِفقُدوا َهداالء َهداَأنُتمْ }  .177

 ..{اللاهِ  َسِبيلِ 
 106 38 محمد

ُقلُدوِب  ِفدي السادِكيَنةَ  َأندَزلَ  الادِذي ُهدوَ }  .178
 {اْلُمْاِمِنينَ 

 178 1 الفتح

 63-61 17 الفتح ..{َعَلى َوال َحَرج   اأَلْعَمى َلْيَس َعَلى}  .175
ن}  .180  اْقَتَتلُدوا اْلُمدْاِمِنينَ  َطاِئَفتَداِن ِمدنَ  َواِه

 {َبْيَنُهَما َفَأْصِلُحوا
 166 5 الحجرات

 مِّن َقوم   َيْسَخْر  ال آَمُنوا الاِذينَ  َأيَُّها َيا}  .181

ْنُهمْ  َخْيرلا َيُكوُنوا َأن َقْوم  َعَسى  {مِّ
 
 

 17 11 الحجرات
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 َذَكدر   ِمدنْ  َخَلْقَنداُكمْ  ِإناا النااُس  َأيَُّها َيا}  .182
 {َوُأْنَثى

-55-20 13 الحجرات
122-125 

ْنددددددددَس  اْلِجددددددددنا  َخَلْقددددددددتُ  َوَمددددددددا}  .183  ِإالا  َواإْلِ
 {..ِلَيْعُبُدونِ 

 25 56 تالذاريا

 121 3 الطور .{.مانُشور   َرق   ِفي}  .181
دِِّقينَ  إنا }  .185 دَِّقاتِ  اْلُمصا َوَأْقَرُضوا  َواْلُمصا

 ..{اللاهَ 
 108 18 الحديد

دا اللادهَ  ُيْقدِرُض  َذا الادِذي َمدن}  .186  َقْرضل

 ..{َحَسنلا
 108 11 الحديد

 نَِّسداِئِهم مِّدن ُيَظداِهُروَن ِمدنُكم الادِذينَ }  .187

 ..{ُأماَهاِتِهمْ  ُهنا  ماا
 136 2 المجادلة

 ثُدما  نَِّسداِئِهمْ  ِمدن ُيَظداِهُرونَ  َوالادِذينَ }  .188

 ..{َيُعوُدونَ 
 135 3 المجادلة

 57 10 المجادلة ..{اْلُمْاِمُنونَ  َفْلَيَتَوكالِ  اللاهِ  َوَعَلى}  .185
دا}  .150  َأْهدلِ  ِمدنْ  َرُسدوِلهِ  َعلَدى اللادهُ  َأفَداء ما

 ..{اْلُقَرى
 87 7 الحشر

 113 5 الحشر ..{َكانَ  َوَلوْ  َأنُفِسِهمْ  َعَلى َوُيْاِثُرونَ }  .151
داةُ  ُقِضدَيتِ  فَدِإَذا}  .152  ِفدي َفانَتِشدُروا الصا

 ..{اأَلْرضِ 
 53 10 الجمعة

 111 16 التغابن ..{اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َما اللاهَ  َفاتاُقوا}  .153
 َشدْيء   ُكدلِّ  َعلَدى َأنا اللادهَ  ِلَتْعَلُمدوا}  .151

 ..{ِدير  قَ 
 15 12 الطاق

 اأْلَْرَض  َلُكدددددددددمُ  َجَعدددددددددلَ  الادددددددددِذي ُهدددددددددوَ }  .155
 ..{َذُلوالل 

 55-53 15 الملك

وحُ  اْلَماِئَكةُ  َتْعُرجُ }  .156  35 1 المعارج {..ِإَلْيهِ  َوالرُّ
 31-30 25-21 المعارج ..{ماْعُلوم   َحق   ِفي َأْمَواِلِهمْ  َوالاِذينَ }  .157
 ُحبِّدددددددددهِ  ىَعلَدددددددد الطاَعدددددددددامَ  َوُيْطِعُمددددددددونَ }  .158

ا ِمْسِكينلا  {َوَأِسيرل  َوَيِتيمل
 151-113 8 اإلنسان

 56-17 5-1 عبس {اأَلْعَمى َجاءهُ  َأن ، َوَتَولاى َعَبَس }  .155
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َذا اْلَمدْوُاوَدةُ }  .200  َذندب   بِدَأيِّ  * ُسدِئَلت َواِه

 {ُقِتَلتْ 
 21 5-8 التكوير

 110 26-22 المطففين ..{َنِعيم   َلِفى األبرار ِإنا }  .201
 85 17 الفجر {..اْلَيِتيم ُتْكِرُمونَ  الا  َبل َكاا }  .202
 115 20 الفجر ..{َجماا ُحباا اْلَمالَ  َوُتِحبُّونَ }  .203
 137 13-11 البلد ..{َأْدَراكَ  َوَما * اْلَعَقَبةَ  اْقَتَحمَ  َفا}  .201
-122 13-12 البلد ..{اْلَعَقَبةُ  َما َأْدَراكَ  َوَما}  .205

115-151 
 111 10-7 الشمس ..{اَهاَسوا  َوَما َوَنْفس  }  .206
 116 11-8 الليل ..{َواْسَتْغَنى َبِخلَ  َمن َوَأماا}  .207
دددا}  .208 دددا فَدددَا  اْلَيتِددديمَ  َفَأما  الساددداِئلَ  َتْقهَدددْر َوَأما

 {َتْنَهر َفَا 
 88 10-5 الضحى

دنْ  َوآَمدَنُهم ُجوع   َأْطَعَمُهم مِّن الاِذي}  .205  مِّ

 {َخْوا  
 16 1 قريش

 85 3-1 الماعون ..{ِبالدِّينِ  َكذِّبُ يُ  الاِذي َأَرَأْيتَ }  .210
 31 5-1 الفلق ..{اْلَفَلقِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ }  .211
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 فهرس األحاديث النبوية
 
 

 الصفحة الحديث م
 15-ب "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"  .1
 6-1 ""َتَخياُروا ِلُنَطِفُكْم َواْنِكُحوا اأْلَْكَفاَء َوَأْنِكُحوا ِإَلْيِهمْ   .2
 5 ""تُْنَكُح اْلَمْرَأُة أَلْرَبع  ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوِلَجَماِلَها َوِلِديِنَها  .3
""ِإن امرأتى ولدت ااملا أسود. فقال النِبى   .1  6 : "هل لك من ِإبل 
 7 "ما أنزل اهلل داء إال وأنزل له شفاء"  .5
 12-7 الهرم" " تداووا فإن اهلل عز وجل لم يضع داء إال وضع له دواء اير  .6
 10 فقال يا رسول اهلل ائذن لي بالزنا" "إن فتى شابا أتى النبي   .7
ن الحرام بين وبينهما مشتبهات  .8  10 "" إن الحال بين واه
 11 "ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إال ابتلوا بالطواايت"  .5

 13 "لبه"ما مأل آدمي  وعاء شراا من بطن بحسب ابن آدم أكات يقمن ص  .10
 11 "إياكم والبطنة من الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسد مورثة"  .11
 16 :"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار  .12
ن كان أخاه ألبيه وأمه  .13  16 "المائكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة واه
 16 ه""من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دم  .11
 18 ""إن اهلل جميل يحب الجمال  .15
 18 ""ال تحاسُدوا وال تناجُشوا وال تبااُضوا َوال تدابروا  .16
 15  "من َفِجَئُه صاحب باء فقال الحمد هلل"   .17
! انظري" :إليك حاجة، َفَقالَ  إن لي  .18  15 َأّي الّسَكِك ِشْئتِ  َيا ُأّم ُفَان 
 20 ُمَتَضعاا   يا  َضعِ  كلُّ  الجناة بأهل أخبُرُكم َأال  .15
 20 ساقيه دقة من اهلل نبي يا قالوا تضحكون مم"  .20
 55-21 "قلوبكم إلى ينظر ولكن أموالكم  إلى وال صوركم إلى ينظر ال اهلل إن"  .21
 22  "أمشي أقتل حتى اهلل سبيل في قاتلت إن أرأيت اهلل رسول يا"  .22
 67-51-22 الناس"ب يصلي المدينة على مكتوم أم ابن استخلا"  .23
 23 "مرتين المدينة على مكتوم أمّ  ابن استخلا"  .21
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 25 "عبدي إلي تقرب وما بالحرب آذنته فقد وليا لي عادى من"  .25
 عدددن ونهيدددك بدددالمعروا وأمدددرك ، صددددقة لدددك أخيدددك وجددده فدددي تبسُّدددمك"  .26

 "صدقة المنكر
30 

 31 "والزكاة الصاة بين فرق من ألقاتلن واهلل"  .27
 33 "تجاهك تجده اهلل احفظ يحفظك اهلل احفظ كلمات أعلمك إني ،اام يا"  .28
 31 "العين سبقته القدر سابق شيء كان ولو حق العين"  .25
 35 "ِإليه فشكوَنا الكعبة ظل فى بردةل  متوسد وهو  اللاهِ  َرُسولَ  َأَتْيَنا"  .30
 15 "خير كله أمره إن المامن ألمر عجبا"  .31
 15 "زنح وال سقم وال نصب وال وصب من المامن يصيب ما"  .32
 15 "كفارة المسلم به يصاب ما كل ففى وسددوا قاربوا"  .33
ن الَجنة ولك صبرت شئت ِإن »  .31   دعوتُ  ِشئت واه
 18 "األرض أهل من بصفيه ذهب ِإذا المامن لعبده يرضى ال اهلل ِإن"  .35
 18 "األولى الصدمة عند الصبر"  .36
 18 " اهلل سِبيل يفِ  الجهاد اإِلسام سنام ذروة"   .37
 51 "الصبر فله صبر فمن ابتاهم قوما اهلل أحب إذا"  .38
 71-51 "فَأحبه فانلا أحب إنى فقال جبريل دعا عبدلا أحب إذا اهلل إن "  .35
 53 "الضعيا المامن من اهلل إلى وأحبُّ  خير القِوى المامن "  .10
 55 "هذا في رأيك ما جاِلس   عندهُ  لرجل   فقال  اهلل رسولِ  على رجل مرا "  .11
لني ِبه ابتاك مما عافاني اّلذي لهلِ  الحمدُ "  .12  56 "وفضا
ا عاد من"  .13  57 "يرجع حتى الجنة خرفة فى يَزل لم مريضل
 57 "تعدني فلم مرضت آدم بنا يا القيامة يوم للعبد وعا جل اهلل يقول"  .11
 57 "يجلس حتى الرحمة يخوض يزل لم مريضا عاد من"  .15
 58 الشافي" َأنت واشا الناس رب الباس َأذهب"  .16
 58 "سعدال  اشا الَلهمّ  قال ثمَ  وبطني وجهي على يده مسح ثمّ "  .17
 58 "اهلل شاء إن طهور بأس ال"  .18
 61 "جنب فعلى تستطع لم فإن فقاعدلا تستطع لم فإن قائما صل"  .15
 61 "واديال  قطعتم وال مسيرال  سرتم ما أقوامال  بالمدينة إن"  .50
 "مكتوم أم ابن ديينا حتى واشربوا فكلوا بليل ياذن باالل  إن"  .51

 
66 
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 67 "الزمانة من وبي اهلل سبيل في الجهاد أحب إني اهلل رسول يا"  .52
 73 "اهللُ  أحَبني عملته َأنا إذا عمل على دّلني اهللِ  رسول يا"  .53
 83 "واللقمتان اللقمة وال والتمرتان، التمرة ترده الذي المسكين ليس"   .51
َكاةُ  َتْأُكُلَها اَل  َأْمَواِلِهمْ  ِفي اْلَيَتاَمى اْحَفُظوا"  .55  81 "الزا
 50-86 "َهَكَذا اْلَجناةِ  ِفي اْلَيِتيمِ  َوَكاِفلُ  َأَنا"  .56
 50 "المسكين وأطعم اليتيم رأس امسح  .57
 َأهددل عنددد مددن جئتددك لقددد اهلل رسددول يددا فقددال رجددع ثددم الفاقددة ِإليدده فشددكا"  .58

 "بيت
51 

 51 "األرض خبايا في الرزق التمسوا"  .55
 51 "الناس يسأل َأن من له خير َأحُبَله ُكمَأحدُ  يأخذ ألن"  .60
 55 "من أن خيرلا قطّ  طعاملا( آدم بني من أحد) أحد أكل ما"  .61
 55 "الغنم رعى إال نبيا اهلل بعث ما"  .62
 56 "لرزقتم توكله اهلل حق على توكلون كنتم أّنكم لو"  .63
 57 "يوملا أربعين أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إن"  .61
 103-102 "اهلل رسول مَحمدلا وأن اهلل إال إلهال أن شهادة خمس على ماإِلسا بني"  .65
 رسدول محمددلا وأنّ  اهلل ِإال إله ال َأن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت"  .66

 "اهلل
102 

 103 الزكاة وتاتي الصاة، وتقيم شيئا، به تشرك ال اهلل اعبد"  .67
 101 "زال عِ  بها اهلل ادهز  إال مظلمة عن رجل عفا وال صدقة من مال نقص ما"  .68
 ال أن" "شدهادة ِإلدى ادعهدم فقدال الديمن ِإلدى عنده اهلل رضدي ال معداذ بعدث"  .65

 "اهللِ  رسول وأني اهلل ِإال ِإله
101 

 106 "الحول عليه يحول حتى مال في زكاة ال"  .70
 107 "أحدهما فيقول نزالني ملكان إال فيه العباد يصبح يوم من ما"  .71
 كدرب مدن كربة عنه اهلل نفس الدنيا كرب من بةكر  مامن عنْ  نفس من"  .72

 "القيامة يوم
107 

 108 "بيده يعمل قال يجد لم فمن اهلل نِبي يا فقالوا صدقة مسلم   كل على"  .73
 "ادا يجز اليوم يقرض من: "يقول" الجنة أبواب من بباب ملكال  إن"  .71

 
 

105 
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 105 "الطِيب ِإال اهلل يقبل وال طِيب كسب من تمرة بعدل تصدق من"  .75
 105 "هلل حائطي اهلل رسول يا فقال حائط له وكان طلحة َأبو قال"  .76
 111 " ذنوبه من ذلك بقدر عنه اهلل كفار بشيء   جسده من تصدق من"  .77
 112 "لك خير الفضل تبذل َأن ِإنك آدم ابن يا"  .78
 111 "بها حائطي أقيم وأنا نخلة لفان إن اهلل رسول يا"  .75
 111 "قومه إلى فرجع جبلين بين اانمل  فأعطاه رجل فجاءه"  .80
 177-115 "ثاث من ِإال عمله عنه انقطع اإِلنسان"إذا مات   .81
 أعط اللهم أحدهما فيقول ينزالن مَلكان ِإال فيه العباد يصِبح يوم من ما"  .82

 ال"خلف منفقلا
116 

 117 "وأعمى وَأقرع َأبرص ِإسراِئيل بِني في ثاثةل  ِإن"  .83
 115 "ِإليهم ينظر وال القيامة يوم وجل عز هللا يكِلمهم ال ثاثة"  .81
 122 "المريض وعودوا الجائع وأطعموا األسير( أي) يعني العاني فكوا"  .85
 126 "فيكم مقامي  اهلل رسول فينا قام: فقال بالجابية عمر خطبنا"  .86
 128 "ُمَسيَكة لها يقال سلول ابن ُأبى   بن اهلل لعبد جارية أن"  .87
 131 "َأواق ِتسعِ  على َأهِلي كاَتبت ِإني َلتفقا بريرة جاءت"  .88
 131 "اهلل رسول وأني اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم يحل ال"  .85
 136 "هلكت اهلل رسول يا فقال  اهللِ  رسول أتى رجا أن"  .50
 137 "النار من عضولا منه عضو بكل اهلل أعتق مسِلمة َرقَبة أعتق َمن"  .51
 يددددخلني عمدددا علمندددي اهلل رسدددول يدددا فقدددال  نبددديال إلدددى أعَرابدددي جددداء"  .52

 "الجَنة
138 

 138 "أعتقها ثما  إليها فأحَسنَ ( فَعلمها) فَعالَها جارية له كانت َمن"  .53
 116 "به أجزي َوَأنا لي فِإنه الصَيامَ  ِإال له آَدم ابن َعَمل كل"  .51
 116 "يتبّسمو  َيعجب  النبي فجَعلَ  َجالس  والنبي بكر َأَبا شتم رجال  َأن"  .55
 150 "المريض وعودوا الجائع وأطعموا األسير( أي) يعني العاني فكوا"  .56
 جزيددة مددن إلددي أحددب الكفددار أيدددي مددن المسددلمين مددن رجددا أسددتنقذ ألن"  .57

 "العرب
150 

 رأى الدذى أرى مدا اهلل رسول يا واهلل ال قلت. « الخطاب ابن يا ترى ما"  .58
 "اقهمأعن فنضرب تمكنا أن أرى ولكنى بكر أبو
 

152 
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 175-155 "العادل اإلمام ظله إال ظل ال يوم ظله في اهلل يظلهم سبعة"  .55
 161 "اهلل بِكتاب بيننا اقض اهلل رسول يا فقال أعرابي جاء"  .100
ني زنيت قد إني"  .101  162  "ارجعي  النِبي لها فقال تطهرني َأن أريد َواِه
 163 "عليه هوااستكر  وما والنسيان الخطأ أمتي عن تجاوز اهلل إنا " َ   .102
 161 " اضِربوه"فقال شرب قد برجل أتى  اللاهِ  َرُسولَ  َأنا "  .103
 161 "أربعين بكر وأبو أربعين،  اهلل رسول جلد"  .101
 171 "اهلل حدود من حد في إال جلدات عشر فوق يجلد ال"  .105
 178 "اإليمان حاوة وجد فيه كن من ثاث"  .106
 175 "يخاِلل من أحدكم فلينظر خليله دين على المرء"  .107
 175 "الكير ونافخ المسك كحامل والسوء الصالح الجليس مثل"  .108
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 فهرس األعالم
 

 الصفحة اسم العلم م

 20 الحنفية بن محمد -1

 28 سيد قطب -2

  31 لبابه( أبو) المنذر عبد بن بشير -3

 132 سام بن القاسم عبيد أبو -1

 132 اإلمام النووي -5

 116 يسار بن إسحاق بن محمد -6

 176 محمد رشيد رضا -7

 

 
 
 
 

 
 



 215 

 فهرس المصادر والمراجع
 
  األموي البغدادي قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد بن اهلل عبد بكر أبو:)ابن أبي الدنيا -1

 ، ماسسة الكتب الثقافية (، إصاح المال الدنيا أبي بابن المعروا القرشي                   
. م1553 -هد1111لبنان،الطبعة األولى -بيروت -للنشر                   



  الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد )ابن األثير: -2
 ( .األثير ابن                  
  -11 الحلواني مكتبة، ،طباعة ونشر الرسول أحاديث في األصول جامع -أ               
  األولى، تحقيق عبد القادر األرنااوط، البيان دار مكتبة - الماح مطبعة               
 .1565-هد1385               
  م .1580-هد1100بيروت -، دار صادراألنساب تهذيب في اللباب  -ب               
  -والنشر طبعلل مصر نهضة دارالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  -ج              
القاهرة  -الفجالة              

  لبنان،تحقيق -بيروت-أسد الغابة في معرفة الصحابة، ، دار الكتب العلمية-د
 .م1556 -هد 1117 النشر سنة عادل الموجود،-علي المعوض              



    – الرشد مكتبة ، البخارى صحيح شرح (،بطال بن الملك عبد بن علي):بطال ابن -3
م2003 -هد1123 الثانية الطبعة ، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم،الرياض              



 ابن تيمية: -4
 الرياض،الطبعة األولى-اإليمان األوسط، ،دار طيبة للنشر والتوزيع -أ             
هد 1122            

   – اإلسامي المكتب ،تحقيق األلباني، ،صاةال في ولباسها المرأة حجاب -ب            
.1103 – الخامسة:  الطبعة ،بيروت            



 (، أحمد بن علي بن حجر العسقاني)ابن حجر: -5
  صغير األشبال أبو تحقيق للنشر والتوزيع، العاصمة دار ،تقريب التهذيب -أ              
.الباكستاني شااا أحمد              

 .بيروت-للنشر المعرفة دار، البخاري صحيح شرح الباري فتح -ب              
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 ( .حبان الُبستي بن محمد)ابن حبان: -6
 بيروت،تحقيق  -الرسالة ماسسة ،بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح -أ                 

 .م1553 هد،1111 الثانية:الطبعة األرناوط،شعيب                  
 حيدر آباد،الطبعة األول -، دار المعارا العثمانيةحبان ابن ثقات -ب                 

م.1578-هد1358                  
 ،دار  األموال (،زنجويه حميد بن مخلد بن قتيبة األزدي المشهور بابن) :زنجويه ابن -7

 .الكتب العلمية                


 ( .الجوزية قيم اهلل ابن عبد أبو الزرعي بأيو  بكر أبي بن محمد):الجوزية قيم ابن -8
 :  تحقيق،بيروت -للنشر المعرفة دار،  ،الشيطان مصائد من اللهفان إااثة -أ                 

 . م1575 – 1355هد ، الثانية الطبعة ،الفقي حامد محمد                
 جده -جمع الفقه اإلسامي،مطبوعات مالفوائد عالم دار ،الفوائد بدائع -ب                
ومنظمة الماتمر اإلسامي.                



 ( .الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو)ابن كثير: -9
 تفسير القرآن العظيم، ، ماسسة قرطبة للطباعة والنشر ، الطبعة األولى  -أ                
 م.2000، هد1112               

.، ،هجر للطباعة والنشر،تحقيق عبد اهلل عبد المحسن التركيوالنهاية البداية-ب               
  (، التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد )ابن عاشور: -11

م.1581 تونس – للنشر التونسية الدار، والتنوير التحرير تفسير               


  فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ (،عساكر بابن معرواال القاسم أبو)ابن عساكر: -11
 للنشر والطباعة ،بيروت،الطبعة  الفكر دار،  ،األماثل من حلها من وتسمية               
. م1556-هد1117األولى               



 ،دار المعارا العثمانية  ، الشافعية طبقات (،الدمشقي شهبة قاضى ابن )قاضي:ابن  -12
م.1575-هد1355بحيدرأباد،الطبعة األولى               



 ، عيون األخبار، كتاب الحوائي ،دار الكتب (أبو محمد ابن قتيبة الدينوري)ابن قتيبة: -13
 . للطباعة والنشر               

 
 ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع الكافي (،موفق الدين ابن قدامة المقدسي)ابن قدامة: -14
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م .1557 -هد 1117واإلعام ،الطبعة األولى                



 -،دار الجيلماجه ابن سنن (،القزويني يزيد بن محمد اهلل عبد أبو ماجة ابن )ابن ماجه: -15
 م .1558-هد1118بيروت،تحقيق د.بشار معروا، الطبعة األولى                 

 
 ، تحقيقالنبوية السيرة(، بصريال المعافري أبو محمد عبد الملك بن هشام)ابن هشام: -16

 -سيد إبراهيم ،  دار الحديث للطباعة والنشر-محمد محمود-جمال ثابت                
 م.2006-هد1127القاهرة                 

 
  هد .1105للنشر  العرب سجل سسةا م ،القرآنية الموسوعة ،اإلبيارى إبراهيم -17
 

دمشددق،الدار -(،دار القلددم5/30قدده اإلمددام الشددافعي، )المهددذب فددي ف إستتحاق الشتتيرازي، أبتتو -18
 م .1556-هد1117بيروت،الطبعة األولى -الشامية

 
 أيسر ( الجزائري بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر)أبو بكر الجزائري: -19

 زيع المدينة المنورة،دار الفكر للتو -التفاسير، الناشر مكتبة العلوم والحكم                  
 م .1558-هد 1115بيروت-والنشر                  

 
 م(.2012-2-20)الطالب محمد أبو دقة(، مقابلة شخصية،بتاريخ،)دقة: أبو -21
 

 (، مصنا بن أبي أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي )شيبة: أبو -21
 م.2006-هد1127الطبعة األولى، بيروت-بة للطباعة والنشرشيبة،دار قرط                  

 
   عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو)أبو داود: -22

َ ِجْستاني األزدي                 الكتاب دار ،المعبود عون بحاشيته داود أبي سنن(، السِّ
 للنشر. العربي                

 
 المدينة -،المكتبة السلفية ،داود أبي سنن رحش المعبود عون ،آبادي محمد الطيب أبو -23

.م1568 ، هد1388 الثانية:  الطبعة المنورة ،                
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 -التربية في السنة النبوية، ،منشورات دار اللواء للنشر والتوزيع ،أبو لبابة حسين -21
الرياض                



 بن حنبل،تحقيق  (، مسند اإلمام أحمدشيبانيال عبداهلل أبو حنبل بن أحمد )أحمد بن حنبل: -25
 بيروت،الطبعة األولى -شعيب األرناوط وعادل ُمرشد،ماسسة الرسالة                
م.1555-هد1116               



 ،د.سيد بن حسين العفاني،الناشر مكتبة  الرياحين من سيرة واستشهاد شذ ،أحمد ياسين -26
م.2001-هد1125الطبعة األولى ازة، -آفاق                



 دار المشرق ، ، ،المنجد في اللغة واألعام ،(األزدي الهنائي الحسن بن علي)األزدي: -27
 .بيروت               

 

  حلية األولياء وطبقات األصفياء، (،األصبهاني اهلل عبد بن أحمد نعيم أبو )األصفهاني: -28
.هد 1105 -م1588، ولىاأل الطبعة لبنان،-بيروت – لميةالع الكتاب دار              

 ( .األلباني الدين ناصر محمد)األلباني: -29
 
،الطبعة الخامسة.الرياض – المعارا مكتبة، ،والترهيب الترايب صحيح -أ              

  – اإلسامي المكتب، ،السبيل منار أحاديث تخريي في الغليل إرواء -ب              
 م1575 - هد 1355 ولىاأل الطبعةدمشق،-بيروت              

 – اإلسامي المكتب ،والحرام الحال أحاديث تخريي في المرام ااية -ج              
م.1580-هد1100،الطبعة األولى بيروت              

 باعةللط عفان ابن دار القيم، ابن دار ،الندية الروضة على الرضية التعليقات -د              
.م2003 هد،1123 والنشر، الطبعة األولى             



  في المعاني روح(،األلوسي الحسيني اهلل عبد بن محمود الدين شهاب ):األلوسي -31
 بيروت لبنان.-العربي التراث إحياء دار ،المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير              

 
  ، األخبار بمعاني المشهور الفوائد بحر (،البخاري ذيالكابا بن محمد بكر أبو):البخاري -31

 اإلسكندرية، تحقيق وجيه زكي، -القاهرة-مصر-دار السام للطباعة والنشر              
م .2008-هد1125الطبعة األولى              
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  ( الجامعاهلل عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد البخاري:) -32
  ناصر بن زهير محمدتحقيق  ،النجاة طوق دار الصحيح،)صحيح البخاري(،             
. هد1122 الناصر األولى             



  تفسير -القرآن تفسير في التنزيل معالم(،البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو )البغوي: -33
  التراث إحياء دار، المهدي رزاقال عبد،أبو محمد البغوي الشافعي،تحقيق البغوي             
.هد 1120األولى، الطبعة،بيروت–للطباعة والنشر العربي             



 -بيروت-مشاهير علماء الصحابة،أبي حاتم الُبستي،دار الكتب العلمية) البستي: -31
م.1555-هد1116لبنان،الطبعة األولى              

   تناسب في الدرر نظم،(البقاعي علي بن  رباطال حسن بن عمر بن إبراهيم):البقاعي -35
  -والتوزيع االسامي للنشر  باالكت دار، البقاعي برهان الدين ،والسور اآليات             
 . القاهرة             



  الطالبين إعانة حاشية(، الدمياطي شطا محمد بن( بالبكري المشهور) بكر أبو )البكري: -36
 ،أبي بكر الدمياطي، الدين بمهمات العين قرة لشرح المعين فتح ألفاظ لح على             
بيروت.-والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار             



 . (البيهقى أبي بكر أحمد)البيهقي: -37
 السعودية،تحقيق د. عبد -مكتبة الرشد للطباعة والنشر، اإليمان شعبل الجامع -أ            
 م.2003-هد1123العلي حامد،الطبعة األولى             

  -المعارا دائرة مجلسالسنن الكبرى،(،البيهقى أبي بكر أحمد )البيهقي: -ب               
 هد .1311طبعة األولى  ال ،أباد حيدر               

 
 معجم  ر، باربراواي ويتمان(،باسكويل ج.أكاردو ،)كريمان بدير، نبيل حافظترجمة -38
، ط األولى ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر .  مصطلحات إعاقة النمو              



  ، اإلسامي ربغال دار ،الترمذي سنن(،الترمذي عيسى بن محمد عيسى أبو )الترمذي: -35
.م1556 األولى الطبعة              



  – العربي تابالك دار ، ،التعريفات (،الجرجاني علي بن محمد بن علي)الجرجاني: -10
 . هد1105 األولى الطبعة ، بيروت               
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 أحكام القرآن، دار إحياء التراث  (،بكر أبو الجصاص الرازي علي بن أحمد )الجصاص: -11
م.1552-هد1112لبنان،طبع -بيروت-العرب               

 

 سطينية حقائق كبار السن في األراضي الفل ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -42
هد.1126-م2005وأرقام، تموز/يوليو                



  الرابعة الطبعة ،الساقي دار الناشر،  اإلسام قبل العرب تاريخ في المفصل ،علي جواد -13
. م2001 -هد1122               

 

 ن ،دار ابلم الوصول إلى علم األصول، معارج القبول بشرح س، حافظ بن أحمد الحكي -11
 . م1555-هد 1115القيم للنشر والتوزيع،ط الثالثة                

 

 دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر، الطبعة  ،، الفكر اليوناني )أفاطون(حسين حرب -15
 م .1550األولى               

 
 )إسماعيل حقي البرسوي(، تفسير روح البيان)المشهور تفسير حقي(، المطبعة حقي: -16

 هد.1330اسطنبول -العثمانية               
 

 ، خاص لموقع يد التاريخ األسود للرق في الغرباإلسام محرر العب ،حمدي شفيق -17
 المنشاوي للدراسات والبحوث               

 
األشباه والنظائر، حنفي: -18

 

 لبنان -بيروت-، دار الفكر للطباعة والنشررجال حول الرسول ،خالد محمد خالد -15
م.2003-هد1121               



م.2007-هد1128، التحديات المعاصرة اإلسام و ، خلود الفليت -50


  بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو )الدار قطني: -51
 بيروت، -قطني،ماسسة الرسالة سنن الدار (،قطني الدار البغدادي دينار               
.م 2001 –هد 1121 األولىالطبعة:               
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  – ناشرون لبنان مكتبة ،مختار الصحاح (،الرازي القادر عبد بن محمد)الرازي: -52
 .1555 – 1115،سنة النشر بيروت              

 المطهرة. اإلعجاز العلمي في القران الكريم والسنة النبوية،ربيع عبد الرءوف الزواوي -53


 الطبعة  ،القاموس جواهر من العروس تاج (،الزابيدي الحسيني مرتضى محّمد)الزبيدي: -51
 م،سلسلة تصدرها وزارة اإلرشاد واألبناء في 1551 -هد 1111الثانية             
الكويت،مطبعة حكومة الكويت.            



  .(الزحيلي مصطفى بن وهبةالدكتور )الزحيلي: -55
 –المعاصر الفكر دار: الناشر ،والمنهي والشريعة العقيدة في المنير لتفسيرا -أ            
م1551ولى األ الطبعةسورية، -دمشق-لبنان،دار الفكر-بيروت            
 م ، دار الفكر 1557-هد1118الطبعة الرابعة الفقه اإلسامي وأدلته،  -ب            
 دمشق . -للطباعة والنشر            

 
 لبنان،الطبعة -بيروت-للمايين العلم دار ،األعام  (،يكلالزر خير الدين )لزركلي: ا -56

. م 2002 مايو/أيار – عشر الخامسة             


  عن الكشاا ،(اهلل جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو)الزمخشري: -57
 الرياض،الطبعة -العبيكان مكتبة ،تأويلال وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق             
.م1558 ، هد1118األولى              

 األفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية،  ،زيد بن محمد المدخلي -58
 .م1553-هد 1113دار علماء السلا للطباعة والنشر، الطبعة الثانية              

 

 كام تفسير في الرحمن الكريم تيسير(، السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد):السعدي -55
  معا بن الرحمن عبد المحقق ،الرسالة ماسسة ،)المشهور تفسير السعدي(،المنان             
.م 2002- هد1123 األولى الطبعة، اللويحق             



 دار  ،(، األنسابعانيأبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السم)السمعاني:-60
م.1588-هد1108بيروت،الطبعة األولى-الجنان للنشر والتوزيع            





 

 -بيروت ، دار الفتح لإلعام العربي-صيدا -، المكتبة العصريةفقه السنة ،سيد سابق -61
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 .م 2000 -هد1121القاهرة               
هد .1112هرة، الطبعة السابعة عشر القا-، دار الشروق ،القرآن ظال في ،قطب سيد -62

 

 ( .السيوطي الدين جال بكر، أبي بن الرحمن عبد السيوطي:) -63
 لباب النقول في أسباب النزول، ماسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر،الطبعة  -أ              
م .2002 -هد 1122األولى               

 -للطباعة والنشر عفان ابن دار ،الحجاج بن سلمم صحيح على الديباج -ب              
 م .1556-هد1116السعودية،الطبعة األولى               
  محمد تحقيق مصر ،-دار الفكر ، ،والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية -ج              
 م .1575-هد1355الطبعة الثانية ، إبراهيم الفضل أبو              

 
 -مصر-األم، دار الوفاء للطباعة والنشر (،الشافعي إدريس بن محمد )ي:الشافع -61

 -هد1122المنصورة، تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب، الطبعة األولى              
 م .2001             

 
 -تفسير الشعراوي، دار أخبار اليوم للطباعة والنشر)محمد متولي شعراوي( عراوي:الش -65

 مصر.              
. بيروت د العلمية الكتب دار ،فسير السراج المنيرت ،شمس الدين الشربيني -66


  ضواءأ (،الشنقيطي الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن األمين محمد):الشنقيطي -67
 دار علم الفوائد للنشر والتوزيع،الطبعة األولى ، بالقرآن القرآن إيضاح في البيان              

 . هد1126             



 -دار الوطن ،العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاا ،شهاب الدين البوصيري -68
 .م 1555 - هد 1120،الطبعة األولى العلمي للبحث المشكاة دار الرياض،              

 
 ة الطبعبيروت،-للنشر اإلسامي الغرب دار ،الذخيرة ،القرافي  أحمد الدين شهاب -65

. م1551األولى              


 ( .الشوكاني علي بن محمد)الشوكاني: -71
 وعليه الُغَرُر النقية للشيخ فيصل آل  ،الفقهية المسائل في البهية الدرر -أ                 
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.الطبعة األولى.مبارك                  

 مصطفى  ،ث سيد األخيارى األخبار من أحادينيل األوطار شرح منتق -ب                 
. مصر،الطبعة األخيرة-البابى الحلبي وأوالده للطباعة والنشر                  



 الفتاوي الهندية، المعروفة بالفتاوى العالمكيرية، ،الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند -71
م .2000-هد 1121بيروت،الطبعة األولى  -دار الكتب العلمية                 



 م .1558-هد1118الطبعة األولى العالم اإلسامي والغزو الفكري، حاضر  ،صالح الرقب -72


الجامعدددددة اإلسددددامية الروسدددددية،الجامعة  ،المختددددوم الرحيدددددق ،المبتتتتاركفوري التتتتترحمن صتتتتفي -73
م .1576 -هد1356بنارس الهند -السلفية



 . الطبري( جرير بن محمد):الطبري -71
القاهرة،الطبعة الثانية.-،مكتبة ابن تيمية ، القرآن تأويل في البيان جامع -أ

م. ،تحقيدق طدارق بدن عدوض 1555-هدد1115القداهرة -للنشر الحرمين دار، األوسط المعجم -ب
 بن محمد وعبد المحسن الحسيني.

 الطبعةبيروت، محمد شكور أمرير، -اإلسامي المكتب ،الصغير المعجم إلى الداني الروض -ج
م .1585 – هد1105 األولى



مطبعددة السددعادة للطباعددة ) محمددد سدديد طنطاوي(،التفسددير الوسدديط للقددرآن الكددريم، طنطتتاوي: -75
م .1577-هد1357والنشر 



 القاهرة.-دار االعتصام للطبع والنشر ، من وصايا الرسول  ،طه العفيفي -76
 

 . م 2005 مايو األول ،الكريم القرآن تفسير فى الحاوى ،عبد الرحمن القماش -77
 

 .تركيا-استانبول-مكتبة الحقيقة ،الفقه على المذاهب األربعة ،الجزيري الرحمن عبد -78
 

موسدوعة اإلعجداز العلمدي فدي الحدديث النبدوي الشدريا ، دار المحبدة  ،عبد الرحيم مارديني -75
 دمشق، دار آية دمشق ، الطبعة األولى.
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م بإشددراا 1578السلسددلة يندداير  صدددرت ،الددرق ماضدديه وحاضددره ،عبتتد الستتالم الترمتتانيني -80
 أحمد مشاري العدواني.

 
-ازة-آفاق للطباعة والنشر والتوزيع ،عجاز العلمي في القرآن الكريماإل ،عبد السالم اللوح -81

 م .2002-هد1123فلسطين،الطبعة الثانية 
 

ر ، بكدددر بدددن ،،دار العاصدددمة للنشدددالقددديم ابدددن عندددد والتعزيدددرات الحددددود ،عبتتتد اهلل أبتتتو زيتتتد -82
 هد.1115والتوزيع،الطبعة الثانية 

 
شريط كاسيت، شرح كتاب اإليمان من صحيح البخاري، ، قام بتنسيق  ،عبد اهلل بن جبرين -83

 الشرح ونشره سلمان أبو زيد، الكتاب عبارة عن أشرطة مفراة.
 

 م.2001دار السام،الطبعة الخامسة نظام الرق في اإلسام، ،  ،عبد اهلل علوان -81
 

 كندز( فدوري البرهدان الهنددي الددين حسدام بدن المتقدي علدي الددين عداء )عالء الدين فوري: -85
 .1585بيروت،الطبعة الخامسة -الرسالة ماسسة ،واألفعال األقوال سنن في العمال

 
 :علي بن نايف الشحود -86
هدددد، 1130-م2005،الطبعدددة األولدددى، الخلفددداء الراشددددين رضدددي اهلل عنهم الخاصدددة فدددي حيددداة -أ

 دار المعمور . -بهاني -ماليزيا
 . الجاهلية والهوية اإلسامية الهوية بين المسلم -ب
 

-هددد1110،الطبعدة األولددى  القدرآن الكددريم والسدنة المطهددرة، فضدديلة التوكدل فددي ،عصتام زهتتد -87
 م.1550

 
 دار ، المشددوق إلددى القددراءة وطلددب العلددم، ، (،الِعمددران حسددين بددن محمددد بددن علددي)العمرانتتي: -88
 .هد1125مكة المكرمة،الطبعة الثالثة -والتوزيع للنشر الفوائد المع
 

 (،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني)العيني: -85
لبنان،الطبعدددددددددة -بيدددددددددروت-دار الكتدددددددددب العلميدددددددددة ،البخددددددددداري صدددددددددحيح شدددددددددرح القددددددددداري عمددددددددددة -أ

 م .2001-هد1121األولى
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ية العامدددة للكتددداب،تحقيق محمدددد محمدددد الهيئدددة المصدددر  ،الزمدددان أهدددل تددداريخ فدددي الجمدددان عقدددد -ب
 . م1552-هد1112أمين،سنة النشر 

 
 الملقددب الدرازي التيمدي الحسددين بدن الحسدن بدن عمددر بدن محمدد اهلل عبدد أبددو): الترازيالفختر  -50

-لبنددان-دار الفكددر للطباعددة والنشدر والتوزيددع ،الغيدب ومفدداتيح الكبيددر التفسدير، الددرازي الدددين بفخدر
 م.1581-هد1101ىبيروت، الطبعة األول

 
-الرسددالة ماسسدة ، ،المحدديط القداموس (،آبددادي الفيدروز يعقددوب بدن محمددد)الفيتروز أبتتادي: -51

 .بيروت
 

-دار الكتب العلميدة المصباح المنير، (،المقري الفيومي علي بن محمد بن أحمد)الفيومي: -52
 م .1551-هد1111لبنان،الطبعة األولى –بيروت 

 
  (،القرطبي اهلل عبد بن ايوس عمر أبو)القرطبي: -53
للطباعددة والنشددر، الطبعددة  القرطبدده ماسسددة ، ،واألسددانيد المعدداني مددن الموطددأ فددي لمددا التمهيددد -أ

 م .1582-هد1102الثانية
 الطبعدددة لبندددان،-بيدددروت-، ماسسدددة الرسدددالة للطباعدددة والنشدددرالقدددرآن ألحكدددام الجدددامعتفسدددير  -ب

 . م 2006 -هد 1127: األولى
 

 األندلسدي ثدم القيرواني القيسي مختار بن محمد بن طالب أبي بن مكي محمد أبو)القيسي: -51
 محمددددد أبددددو ، وتفسدددديره، القددددرآن معدددداني علددددم فددددي النهايددددة بلددددوغ إلددددى الهدايددددة(، المددددالكي القرطبددددي

 م.2008-هد1125قيسي،اصدار كلية الدراسات العليا والبعث العلمي، الطبعة األولى ال
 

 ، المختار اإلسامي للنشر والتوزيع.قصة أيامي،مذكرات ك(،)الشيخ عبد الحميد كشكشك: -55
 

،تصدددددر عددددن مركددددز البيددددان للثقافددددة واإلعددددام. العدددددد الرابددددع عشر،رمضددددان  مجلتتتتة البيتتتتان -56
 .1557يناير -هد1117

،مجلة إسامية تصددرها جمعيدة الطلبدة المسدلمين فدي المملكدة المتحددة وايرلنددا مجلة الغرباء -57
ت اإلسدددامية فدددي أوروبدددا، السدددنة السدددابعة والعشدددرون، العددددد الخدددامس ،شدددوال مدددع اتحددداد المنظمدددا

 م(.1550 -هد1110
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 .م1558القاهرة -دار الفكر العربي ،يمة والعقوبة في الفقه اإلساميالجر  ،محمد أبو زهرة -58
 

، دار ابددن الجدوزي للنشددر والتوزيددع بدين التددراث والمعاصدرة إدارة الوقددت ،محمتد أمتتين شتتحادة -55
 هد .1127الطبعة األولى ،
 

،     القدداهرة ، للتددراث الريددان دار ،المعدداد زاد مختصددر ،ستتليمان بتتن الوهتتاب عبتتد بتتن محمتتد -100
 . م1587 الثانية الطبعة، هد1107

 
 أحكدددام عدددن محاضدددرة ، ،الزكددداة فريضدددة شدددريط كاسددديت، ،العثيمتتتين صتتتالح بتتتن محمتتتد -101
 )األموال التي تجب فيها الزكاة(.الزكاة

 
القداهرة، -دار المندار ، (المندار تفسدير) الحكديم القدرآن تفسدير ،رضتا بتن علتي رشتيد محمد -102

 م.1517-هد1366الطبعة الثانية 
 

-هددددد1100دمشددددق ،الطبعددددة الثانيددددة –، طباعددددة دار القلددددم خلددددق المسددددلم ،محمتتتتد الغزالتتتتي -103
 .م1580

 
هدد  1419 اآلخدرة ادىجمد مدن العاشدر دمشدق، ،اإلسامي الطب روائع ،الدقر نزار محمد -101

 . م 1998 األول تشرين الموافق ،
 

 . كتاب اإلعاقة الجسمية المفهوم واألنواع وبرنامي الرعاية ،مدحت أبو النصر -105
 

(، الجدددددامع النيسدددددابوري القشددددديري مسدددددلم بدددددن الحجددددداج بدددددن مسدددددلم الحسدددددين أبدددددو) مستتتتتلم: -106
 . بيروت د يدةالجد األفاق دار و بيروت الجيل دار الصحيح،)صحيح مسلم(،

 
،دار المسددديرة للنشدددر والتوزيدددع والطباعة،الطبعدددة ، اإلعاقدددات المتعدددددة، مصتتتطفى القمتتتش -107

 هد .1132-م2011األولى 
 

القاهرة،الطبعدددددددددددددة -دار الفجدددددددددددددر للتدددددددددددددراث ،ج المدددددددددددددامنمنهدددددددددددددا ،صطفى متتتتتتتتتتتتترادتتتتتتتتتتتتتتتتتم -108
  . م2001هد1122األولى
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لجدددامع الصدددغير، دار المعرفدددة )عبدددد الدددراوا المينددداوي(، فددديض القددددير شدددرح االمينتتتاوي: -105
 م.1572-هد1351 لبنان،الطبعة الثانية-بيروت-للطباعة والنشر

 
 بيددروت،-العربددي التددراث إحيدداء دار ،مسددلم صددحيح(، شددرح النددووي الدددين محيددي)النتتووي: -110
 هد.1352 الثانية الطبعة

 
 اإلمام الشهيد أحمد ياسين . ،يحي الدجنيو نسيم ياسين  -111

 
 أسددباب (،النيسددابوري الواحدددي، علددي بددن محمددد بددن أحمددد بددن علددي الحسددن أبددو)الواحتتدي: -112
 هد.1112الحميدان، الطبعة الثانية السعودية، تحقيق عصام -الدمام-، دار األصاحالنزول

 
 الفقهيددة الموسددوعة (،الكويددت – اإلسددامية والشددئون األوقدداا وزارة صددادروزارة األوقتتاف:) -113

 . م1552 -هد1112 من الثانية الطبعة.،الكويت – ساسلال دار ،طباعة ،الكويتية
 

دار  ،األدبدداء معجددم (،أبددو عبددد اهلل يدداقوت بددن عبددد اهلل الرومددي الحمددوي)يتتاقوت الحمتتوي: -113
 م .1580-هد1100الفكر للطباعة والنشر،الطبعة الثالثة 

 
ولي الثداني لكليدة كتاب المداتمر العلمدي الدد ،، اإلسام والتحديات المعاصرةيوسف فرحات -111

 م .2007-هد1128أصول الدين بالجامعة اإلسامية بغزة، الجزء األول
 

 :يوسف القرضاوي -115
 القاهرة،الطبعة الخامسة-،مكتبة وهبة للنشر لة الفقر وكيا عالجها اإلسام ،مشك  -أ       
 م .1586-هد1106       
 . م1573-هد1353ةفقه الزكاة، ماسسة الرسالة،الطبعة الثاني -ب      

 
116- http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=4538  ملتقى،

 م.2010البيان لتفسير القرآن، الباحث ياسين عبد المحسن،تاريخ التسجيل مايو 
 

117- .php www.paldf.net/forum/showthread ،المنتددى ، شدبكة فلسدطين للحدوار:  

 .1م،مشاركة رقم25/7/2011 المحور الطابي والنقابي
 

http://www.paldf.net/forum/showthread.php%20-1
http://www.paldf.net/forum/forumdisplay.php?f=15
http://www.paldf.net/forum/forumdisplay.php?f=15
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118- www.sonna3ma.com – )2006 الموضوع  تسجيل تاريخ)المنتدى المغربي. 
 

115- http://www.arab-ency.com   ،علدددددددم  –)التربيدددددددة والفندددددددون  -الموسدددددددوعة العربيدددددددة
 . اسان أبو فخر( -النفس
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 الموضوعات فهرس
 

 رقم الصفحة العنوان
 أ إهداء

 ب شكر وتقدير
 ت المقدمة

 ث أسباب اختيار الموضوع
 ث أهمية الموضوع

 ث اسات السابقةالدر 
 ث منهي الطالب في البحث

 ج خطة البحث
 1 الفصل التمهيدي

 2 مفهوم ذو االحتياجات الخاصة لغة واصطاحال 
 3 أسباب االعاقة

 3 أوالل: األسباب الوراثية
 11 ثانيال: أسباب بيئية مكتسبة

 17 ثانيال: عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بذوي اإلحتاجات الخاصة.
 21 ثالثال: نظرة العرب قبل  اإلسام لذوي اإلحتياجات الخاصة.

 26 رابعال: نظرة الغرب لذوي االحتياجات الخاصة.
 26 أوالل: النظرة القديمة
 27 ثانيال: النظرة الحديثة

 28 المبحث الخامس: عاج المعاقين نفسيال 
 )الباب األول(

مراعاة الفصل األول: المفهوم والحقوق والرخص ال
 .لألعمى واألعرج والمريض والشيخ الكبير

38 

المبحث األول: تعريف األعمى واألعرج والمريض لغة 
 .واصطالحاا 

38 
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 38 المطلب األول:تعريا األعمى لغة واصطاحال 
 35 المطلب الثاني: تعريا األعرج لغة واصطاحال 

 10 المطلب الثالث: تعريا المريض لغة واصطاحال 
 11 انالمرض نوع

 11 النوع األول: مرض القلوب
 12 النوع الثاني: مرض األبدان 

 13 المطلب الرابع: تعريف الشيخ الهرم)المسن(لغة واصطالحاا 
 11 .المبحث الثاني: توجيهات القرآن لذوي االحتياجات وحقوقهم

 11 المطلب األول: توجيهات القرآن الكريم لهم.
 11 تعالى الصبر والرضا بقاء اهلل أوالا:
ذكاء روح العزم واإلرادة في نفوسهم ثانياا:  52 عدم اليأس والعجز واه
 53 .االندماج في المجتمع ومخالطة الناس ثالثاا:

 51 المطلب الثاني: حقوقهم في القرآن الكريم
 51 حق التكريم أوال:
 55 الحق في الزواج لتكوين األسرة ثانياا:
 56 حق التعليم ثالثاا:
 56 زيارتهم ومودتهم :رابعاا 

 58 العطا عليهم وتقديرهم وعدم تجاهلهم خامساا:
 58 أن يأكلوا من بيوت أهليهم أو أقاربهم سادساا:

 60 المبحث الثالث: الرخصة التي منحها القرآن الكريم لهم
 60 المطلب األول: الرخصة في العبادات

 60 المثال األول: التيمم للمريض
 61 صاة المريضالمثال الثاني: 

 61 المثال الثالث: الصاة عند التحام القتال واشتداد الخوا
المثال الرابع: إفطار المريض والحامل والمرضعة والشيخ الهرم في 

 رمضان
62 

 63 المطلب الثاني: الرخصة في الجهاد
 المطلب الثالث: الرخصة في األطعمة

 
61 
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 66 المبحث الرابع: نماذج حية تجسد واقعهم
 66 والل: عبد اهلل بن أم مكتومأ

 67 . ثانيال: عمرو بن الجموح
 65 .ال: الشيخ عبد الحميد كشكثالث
 71 .: الشيخ أحمد ياسينرابعال 

 71 : الطالب)المتفوق(محمد أبو دقةخامسال 
الفصل الثاني: مفهوم األيتام والفقراء والمساكين ومظاهر 

 عناية القرآن بهم
77 

 78 : تعريف اليتيم والفقير والمسكين لغة واصطالحاالمبحث األول
 78 المطلب األول: تعريا اليتيم لغة واصطاحال 
 75 المطلب الثاني: تعريا الفقير لغة واصطاحال 

 80 المطلب الثالث: تعريا المسكين لغة واصطاحال 
 82 المبحث الثاني: الفرق بين الفقير والمسكين

 81 ية القرآن الكريم بهمالمبحث الثالث: مظاهر عنا
 81 المطلب األول: حرمة أكل أموالهم بالباطل

 85 المطلب الثاني: إكرامهم والعطا عليهم واإلحسان إليهم
 86 المطلب الثالث:التصدق عليهم والبر بهم

المطلب الرابع: إعطااهم نصيبهم من الغنائم وعدم حرمانهم 
 الصدقات

87 

 88 المطلب الخامس: عدم إيذائهم
 85 المطلب السادس: عدم خلط أموالهم بالمال الخاص

 85 المطلب السابع: أجر وثواب تربية اليتيم
 51 المبحث الرابع: اللقيط وعالقته باليتيم

 51 حكم التقاطه
 51 من األولى باللقيط

 52 الفرق بين اليتيم واللقيط
ي ف اءالمبحث الخامس: الحلول المقترحة لعالج مشكلة الفقر 

 القرآن الكريمضوء 
53 

 53 المطلب األول: العمل
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 55 ُحكم األخذ من الصدقة مع القدرة على الكسب 
 شبه وردود

 الشبهة األولى:
57 

 57 الشبهة الثانية
 55 المطلب الثاني: توزيع الميراث

 101 نظرة سريعة في توريث العرب للنساء والضعفاء
 102 المطلب الثالث: الزكاة

 102 وبهادليل وج
 103 فضل الزكاة

 101 األصناا المستحقة للزكاة
نظرة العلماء في الزكاة هل تعمم على األصناا الثمانية أم هل 

 تكفي أن تعطى لصنا واحد
105 

 105 حكم منكرها ومانعها
 105 شروط إخراج زكاة المال 

 105 الشرط األول: بلوغ النصاب
 106 الشرط الثاني: إدراك الحول

 106 حكمة من إخراج الزكاةال
 107 المطلب الرابع: الصدقات اإلختيارية

 108 الفرق بين الزكاة والصدقة
 108 فضل الصدقة عند اهلل تعالى

 111 موقا الناس من الصدقات كما ذكر القرآن الكريم
 110 عقاب البخاء

 (الباب الثاني)
الفصل األول: مفهوم ابن السبيل والرقيق والسفيه 

 قوقهم ورعاية القرآن لهموح

122 

لغة  واألسير المبحث األول: تعريف ابن السبيل والرقيق والسفيه
 واصطالحاا 

123 

 المطلب األول: تعريف ابن السبيل لغة واصطالحاا 
 

123 
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 121 المطلب الثاني: تعريف الرقيق لغة واصطالحاا 
 126 أوالل: أسباب الرق

 127 قيقثانيال: تعامل اير المسلمين مع الر 
 125 تعامل القرآن الكريم مع الرقيق

 130 لتحرير العبيد التي شرعها اهلل وسائلال
 130 أوالل: المكاتبة

 133 ثانيال: أوجب بعض الكفارات إلعتاق العبيد منها
 137 ثالثال: إعتاق العبيد فيه عتق من النار

 135 أحكام تتعلق بالرقيق
 110 ة واصطالحاا المطلب الثالث: تعريف السفيه لغ

 111 أنواع السفه
 112 أحكام تتعلق بالسفهاء

 112 السبب في الحجر على أموالهم
 113 طاق السفيه

 113 الحجر على السفيه
 115 موقا المامنين من السفهاء والجهال في الدين
 117 المطلب الرابع: تعريف األسير لغة واصطالحا

 118 أحكام تتعلق باألسير
 118 وجوب فك األسيرأوالا: 

 115 ثانيال: فضل فك األسير
 150 ثالثال: معاملة اإلسام لألسير

 153 المبحث الثاني: مظاهر عناية القرآن الكريم بهم
 الثاني( الفصل)

 ،عالقتها بذوي االحتياجات الخاصةالجرائم،أحكامها،
 طرق عالجها

158 

 158 المبحث األول: تعريف الجريمة وحكمها
 158 ب األول: تعريف الجريمة لغة واصطالحاا المطل

 158 المطلب الثاني: حكم الجريمة



 224 

 116 المبحث الثاني: عالقة الجريمة بذوي االحتياجات الخاصة
 160 أوالل: الحدود

 160 أمثلة على بعض الجرائم التي تندرج تحت الحدود
 160 الزنا -1

 160 حكمه
 161 عقوبة الزنا

 162 مجرم وأهله والمجتمعأثر الزنا على ال
 162 السرقة -2

 162 حكم السرقة
 163 عقوبة السارق

 163 أثر جريمة السرقة على نفسه
 163 شارب الخمر -3

 161 عقوبة شارب الخمر
 165 أثر جريمة شرب الخمر على الفرد والمجتمع

 165 الحرابة والبغاة -1
 165 أحكام المحاربين)قطاع الطريق(

 166 ن البااي والمحاربالفرق بي
 167 عقوبة جرائم البغاة

 167 أثر جريمة الحرابة والبغاة على المجتمع
 167 الردة -5

 168 عقوبة المرتد
 168 أثر جريمة المرتد على الفرد والمجتمع

 168 ثانيا: الجنايات )القصاص(
 168 مفهوم الجناية عند الفقهاء

 165 مشروعية القصاص
 165 النفس نوعان الجنايات على

 165 النوع األول: الجناية على النفس اإلنسانية بالقتل
 165 قسم العلماء القتل إلى ثاثة أقسام

 165 القتل العمد -1
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 165 عقوبة القتل العمد
 170 القتل شبه العمد -2
 170 القتل الخطأ -3

 171 النوع الثاني: الجناية على ما دون النفس
 171 ثالثال:التعزير.

 171 عدد الجلدات التي يضرب بها للتعزير
 172 أثر جريمة القصاص على الفرد والمجتمع

 173 المبحث الثالث: عالج القرآن الكريم للجريمة
 181 الخاتمة

 181 أوالا: النتائج
 183 ثانياا: التوصيات

 185 الفهارس
 186 فهرس اآليات القرآنية

 155 فهرس األحاديث النبوية
 205 رس المصادر والمراجعفه

 215 فهرس الموضوعات
 226 ملخص الرسالة

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 226 

 ملخص الرسالة:
 

الحمددد هلل رب العددالمين والصددداة والسددام علدددى أشددرا خلددق اهلل محمدددد بددن عبدددد اهلل عليدده أفضدددل 
 الصاة وأتم التسليم.

ع ذوي و ضدددددا بالنسدددددبة لمو و اسدددددتطاع الباحدددددث فدددددي هدددددذه الرسدددددالة أن يضدددددع النقددددداط علدددددى الحدددددر 
فبينت الخطأ السائد بين الناس، أن عبدارة ذوي االحتياجدات الخاصدة تطلدق  االحتياجات الخاصة،

فقط على المعداقين ، وقدد بيندت أيضدال أن المعداقين جدزء مدن ذوي االحتياجدات الخاصدة، وأن ذوي 
االحتياجات أشمل بكثير مما يتصورون ، فأصحاب الحاجات هدم مدن عنددهم نقدص، أو يتميدزون 

 عن ايرهم فيحتاجون إلى من يرعاهم ويأخذ بأيديهم .
فتحدددثت فددي رسددالتي عددن بعضددهم وقددد قسددمت ذلددك إلددى بددابين كددل بدداب إلددى مبحثددين، وقددد قمددت 

األعمتتى بالحددديث فددي البدداب األول عددن أصددحاب الحاجددات الدائمددة ، فقسددمتهم إلددى فصددلين وهددم )
 (.والمساكيناأليتام والفقراء  ( ، )واألعرج والمريض والشيخ الكبير

ابتتتن البددداب الثددداني تحددددثت عدددن أصدددحاب الحاجدددات الطارئدددة، وقسدددمتهم كدددذلك إلدددى فصدددلين وهدددم )
 (.أصحاب الجرائم( ، )السبيل والرقيق والسفيه

شددرحت كددل ذلددك معتمدددال علددى القددرآن الكددريم الددذي هددو محددور رسددالتي، ثددم دعمددت اآليددات القرآنيددة 
اآلثدار عدن صدحابة رسدول اهلل صدلى اهلل عليده بأحاديث المصطفى صلى اهلل عليه وسلم، وبعدض 

 وسلم.
 ثم أنهيت رسالتي بأهم النتائي والتوصيات، فمن أهم النتائي:

 اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بهذه الفئة التي افل عنها كثير من الناس. -1
دى االهتمدام من خال زيارتي الميدانية لجمعية دار األيتام،وجمعية الصم لألطفال، وجدت مد -2

 .الرائع التي تقوم به الماسسات، رام اإلمكانات المتواضعة التي تصل إليهم
 -األانياء -العلماء -المجتمع -ومن أهم التوصيات التي ذكرتها كانت للعديد من الفئات،) الدول

 ، ودور كل واحدة منها.اآلباء(
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The abstract  : 
 
Thank Allah, and peace be upon our prophet Mohammad. 
 
In this letter, the researcher managed to explain some points in 
"special needs people" and he showed the common mistake in 
people's point of view, according to some people "people with 
special needs" means disabled people, and that is a mistake. I 
showed that disabled  people are a part of special needs people as 
those with special needs are who need special care. 
 
          In my message  I talked about "people with special needs" as 
two types: 
 
Part one: people who need long time care: " blind, lame, ill, and 
old"  "orphan and poor". 
Part two: people who needs critical care: "wayfarer, slaves, and 
foolish " "criminals". 
 
 I explained all that depending on the Holly Qur'an which is the 
main point in my message and I approved it with some words 
from our Prophet Mohammad's history. 
 
 
I ended my message with some tips and results: 
 

1. The Qur'an and Sonah care of people with special needs. 
2. According to my visit to some institutions and unions I  saw 

and touched a huge care although the short means and 
abilities. 

 
Finally I have sent many advices and notifications to the 
followings "the government , society , scientists , rich and parents"  
. All of them have some duties to do for the "people with special 
needs" to light their lives and to get them out from darkness to 
light . 


